NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA.
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHKözgazdász szakemberek szerint a következő nagy háborúkat nem az olajért, haSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
nem a tiszta vizért fogják megvivni. De igényli az emberiség a tiszta-friss vizet
is, az ÉLŐ-VIZFORRÁST, aki Jézus Krisztus Önmaga. És Ő elindul Jeruzsálem- 2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
Telephone: (773) 486-1896
ből (Júdeából) Szamárián keresztül Galileába és igy érkezik Szikár városába JáFax: (773) 486-1902
kob kútjához. Ezt a vidéket Jákobtól kapta örökségbe fia: József.
Email: st.stephen@freemail.hu
Forró déli-időben (hatodik órában) a Júdeai sivatagban a viz óriási érték! Napjainkban is. És Web: http://stephenchurch.org
ma is sokan szenvednek "lelki-szárazságban" és 21. századunk kútjai (reklám-hirdetések,
Administrator: Rev. Michael Knotek
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
média, információk, stb.) hirdetik, hogy belőlük meritsünk, mégis tovább szomjaszunk!
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Mert a lelki-szárazságot és a lélek szomját csak Krisztus olthatja.
Organist: Mr. Imre Olajos
A zsidók és Jézus tanitványai nem érintkeztek a bűnös szamaritánusokkal, az emberek is leMÁRCIUS 19 -NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP
nézték őket, mint "keverék-népet" mivel félig zsidók-félig pogányok voltak. És a kor erkölMiseszándék/Intention
Kéri/Requested By
Nap/Day
Idő/Time
csi normái szerint egy férfi nem folytatott nyilvános helyen párbeszédet asszonnyal! És Jézus túllépve az előitéleteken ÉLŐ VIZET kinál a bűnösnek. Felfedi messiási-voltát. És neMar 19 10:00AM
Templom betegeiért
künk is kinálja: evangéliumi tanitását és szeretetét, hogy azzal oltsuk lelkünk szomjúságát!
Az asszony is ráébred arra, hogy Istent nem a "külső"-, hanem a "belső"-végtelenbe, a lelMar 26 10:00AM
Templom híveiért
künkben kell keresnünk! Meg kell ismernünk Isten lelki ajándékait és el kell fogadnunk lelki- és kegyelmi adományait. És aki ezt elfogadja, soha többé nem szomjazik. (Jn 4,10Válaszos zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,
14).Persze napjainkban is sokaknak kinos Jézus Krisztus 2000 éves evangéliumi-tanitása, a
„Népem, ne légy kemény szívű.”
"kereszténység tiszta vize!"
De mi továbbra is kérjük Jézust imáinkban: adjon Saját Lelkéből, hogy a Szentlélek élő viÉnekek: 58, 70, 126, 127, 306, 66.
zéből meritve mi is "Tiszta-Források" legyünk Igazságot szomjazó embertestvéreink számára! A m e n.

2017

SZENT JÓZSEF ÜNNEPE - Március 20.
Szent Péter apostol írja a házastársak kötelességeiről: „Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában” (1 Pét 3, 4). Szent József, Jézus nevelőatyja ilyen ember volt. Csendes, szorgalmas
munkás volt. Kereste Mária titkának magyarázatát, de bölcs emberként belenyugodott
Isten akaratába. Védte Máriát, és nevelte Jézust. Tisztelete és ünnepe Nyugaton a 14-15
században terjedt el. 1621-től szerepel a nyugati Egyház naptárában. IX. Piusz pápa az
Egyház védőszentjévé nyilvánította, XXIII. János pápa pedig bevette nevét az I. Eucharisztikus imába. * Szent József példája munkára, alázatosságra, tisztaságra bíztat. Kérjük
őt, hogy amint gondviselője volt a gyermek Jézusnak, úgy legyen oltalmazója az ő Egyházának is. A másik kérésünk pedig az legyen, hogy Szent József boldog halálához hasonlóan Jézus és Mária álljon mellettünk is halálunk óráján.

MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church
serves the spiritual needs of all
Catholics in our neighborhood,
regardless of ethnicity, and also
welcome all Hungarians who want to
pray in their language and keep their
cultural traditions alive!

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:
Baksay István, Vajda Rudi, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos
Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef, Babochay András,
Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna,
Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga, Mocsán Ilike.

ANNOUNCEMENTS
+ During Lent, every Sunday
before mass, we’ll pray the Stations of the Cross. All are encouraged to come.
+ Confession time is available
before mass on Sunday.
+ Today, March 19th, coffee
and pastries will be served after
the mass.
+ March 26th, coffee and pastries
will be served after the mass.
+ 2017 envelopes are available in St.
Elizabeth Hall.
+ Please report any changes in address or phone number to the office.
+ Sunday mass intentions for our
loved ones can be requested in the
office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.
+ For those parishioners who cannot
attend mass regularly, at GiveCentral.org, donations could be offered
to our church and to St. Stephen
Hungarian School, as a one time or
periodically, with a credit card or
from a bank account.

HIRDETÉSEK
+ Nagyböjtben, minden Vasárnap 9:15től Keresztutat járunk. Mindenkit
várunk a közös imádságra, kövessük mi
is Jézust a szenvedés útján.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a
Szentmise előtt!
+ Ma, Március 19. - Szentmise után
süteménnyel és kávéval várjuk a híveket. Kávé
után a pénzügyi bizotság tart gyűlést.
+ Március 26. - Szentmise után süteménnyel és
kávéval várjuk a híveket.
+ Erzsébet teremben felvehetőek a 2017-es évi
boritékok.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
+ Azok részére akik ritkábban tudnak templomba
járni, de szívűkön viselik a templomunk sorsát,
lehetőség van adományozni templomunk és az
Szt. István Magyar Iskola részére a
GiveCentral.org web oldalon, hitel kártyáról
vagy bank számláról, egyszeri vagy rendszeres
adományokat ajánlani.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi
Tánccsoport tanítási dátumok: Március 25,
Április 8 és 22, Május 6 és 13.
IMÁDSÁG HAZÁNKÉRT
Úristen, akinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei
áldásodat, távoztasd el tőlünk az éhséget, háborút, betegséget, drágaságot. Vezéreld
akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hű-ség és béke áldásai boldogítsák
országunkat. Amen.
A görög katolikus hívek imakönyvéből

Dear Parishioners,
God did not bring us to earth to suffer and be miserable. God created us
in his own image and likeness to love him above all things and to serve
him in this life and live with him in the next. Loving and serving God
gives us more joy than any other earthly activities in which we could engage. So, if we are finding life miserable and complaining then we're doing
something wrong. The people in the reading from Exodus learned that lesson the hard way. God was leading them away from their sufferings toward new life.
However, they were so pre-occupied with their physical discomfort in the desert that
they didn't recognize the presence of God in their midst. Through Moses God led them
to life-giving water so they would not perish and so they would know he cared about
them. However, they were so filled with themselves they still questioned whether or
not God was with them.
St. Paul in the Letter to the Romans reminds us that we are people of hope. That
means that regardless of how sick we are, how bad our finances become, our sour our
relationships turn, we live in hope that God is with us in the midst of our sufferings
leading us to the Promised Land of heaven. We are not people of despair. We are people of faith who live in the sure and certain hope that God will always take care of us
on earth and in heaven.
The gospel has another strong image of water. The woman whom Jesus reached out
to, even though according to Jewish law he should have ignored her, was living in a
desert of sinfulness. She had five husbands in the past and was now living with a sixth
man. Jesus knew her sins because he read her heart just as he reads our hearts. Sin puts
us in despair. Jesus brings us to fulfillment as he said, "...whoever drinks the water I
shall give will never thirst; the water I shall give will become in him a spring of water
welling up to eternal life." The woman asked to be given this water and so Jesus gave
her more than physical water, he washed her clean in the waters of mercy.
Lent is a penitential season. Jesus knows what sins we have committed and he is
eager to wash us clean with the life-giving water of his mercy through the Sacrament
of Reconciliation. Let us take advantage of this wonderful opportunity to confess our
sins and receive the grace we need to recognize the presence of God amongst us.
Every Sunday for the rest of Lent I will be in the confessional before Mass ready to
offer the Sacrament of Reconciliation for anyone who wishes. If you don't make your
confession here please do so at another Catholic church during Lent. Then at Easter all
of us can be like the woman in the gospel telling everyone we know about this loving
Jesus who forgave us our sins!
In God's love,
Father Michael Knotek

