
 

                          FARSANGVASÁRNAP: 
              Az Úr Jézus arra tanít minket, hogy HELYESEN "GAZDÁLKOD-
JUNK" ÉRTÉKEINKKEL! Ne aggodalmaskodjunk ételünk, italunk és 
ruházatunk miatt, vagyis ne EVILÁGI ÉRTÉKEKET keressük, hanem LELKI 
ÉRTÉKEKET! Nagyon jól tudja az Úr, hogy ezekre is szükségünk van, de nem 

szabad fontosabbnak tartanunk a FÖLDI DOLGOKAT az ÉGI DOLGOKNÁL! 
          "Ne idegeskedj, légy boldog!" "Don't Worry, Be Happy!..." ismerjük mindannyian a 
Grammy-dijas zenész Bobby Mc Ferrin dalát. 
        Mi, Krisztus evangéliumi tanitása szerint élő keresztények, ha valóban az odafönt-
valókat keressük, az összes többit mind mellé kapjuk. Bíznunk kell Isten-Gondviselő-
Jóságában! 
Most a NAGYBÖJT KÜSZÖBÉN, a Hamvazó-Szerda előtti vasárnapunkon (Farsang-
Vasárnap) továbblépünk,  már "ráhangolódunk" a "Böjtös-Életmódra", vagyis a LELKI-
TÁPLÁLÉKOT fontosabbnak tartjuk, mint a TESTI-TÁPLÁLÉKOT! Ez kell hogy legyen 
böjtünk lényege! 
         Bőven van alkalmunk "HELYESEN GAZDÁLKODNI" értékeinkkel és 
feleslegeinkkel: adakozni a szegényeknek, amit Assisi Szt. Ferenc így fogalmazott meg: "A 
GAZDAGOK FELESLEGEIHEZ A SZEGÉNYEKNEK TÖBB MINT JOGUK VAN!" És 
mindent megtett azért, hogy ezt az elméleti-tanitást a gyakorlatban meg is valósítsa! 
Nekünk is Gyakorló Keresztényekké kell lennünk! 
         Nem szolgálhatunk két úrnak! "MINDENT EGY LAPRA KELL FELTENNÜNK!" 
Éreznünk kell, hogy Isten az, aki gondoskodik rólunk. És szegényebb embertársainkról: 
ÁLTALUNK GONDOSKODIK! Ezt még inkább éreznünk kell! Mi vagyunk "Isten 
kinyújtott keze" a szegények felé! Persze Egyházunk nem lehet felelős az anyagi-értékekért, 
de annál inkább felelős a lelki-értékekért. 
         Kérjük Urunkat, Jézus Krisztust, hogy Evangéliumi-Tanitását megvalósítva, a Keresz-
tény-Értékeinknek hűséges ügyintézői legyünk (1 Kor 4,1), és mint gondviselő jóságának 
hűséges tanú aggodalmaskodás nélkül keressük az Ő Országát és Igazságát.              Ámen. 

    HAMVAZÓSZERDA – MÁRCIUS 5.  - A Nagyböjt ünnepélyes kezdete, innentől számítva 
lesz teljessé – nem számolva a vasárnapokat, amelyeken az Egyház sohasem böjtölt – a 
szent negyvenes szám. A hamuval való meghintés már az Ószövetségben a bűnbánat jele 
volt. A hamu ugyanis természetes voltánál fogva magában is alkalmas, hogy bűnbánatra 
intsen. A hamvazás az Egyház szentelménye, amely az Egyház imái által gyógyítóerőt nyer 
és lelkünkben az igazi bánat felébresztésére szolgál, hogy általa egy új és jobb életre feltá-
madjunk. * A hamu megáldásakor a pap rövid imádságot mond azért, hogy Isten a bűnbá-
nókat, s a bűn-bánat kifejezéséül hamvazáshoz járulókat kegyelmével kísérje az egész 
Nagyböjt alatt, és hogy így a Húsvétot mindnyájan megtisztult szívvel ünnepelhessék. 
Ezután meghinti szenteltvízzel a hamut (amely az előző év Virágvasárnapján megáldott 
barkák és pálmák elégeté-séből származik), majd e szavakkal szórja a hamut az eléje járuló 
hívekre: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel.” Vagy: „Tartsatok 
bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumban!” 

 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives 

and friends of parishioners who are sick and in need of God’s 

healing grace: Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller 

Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, 

Szabó Terike, Mákos József. 

. 

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! 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention                  Kéri/Requested By 

Mar 1   5:00 PM Templomunk híveiért 

Mar 2 10:00 AM          Stefanec Lajos               Stefanec család 

Mar 9 10:00 AM 
     Ft. Somos József           Szt. István Király templom hívei 

           Szalai István            Szt. István Király templom hívei 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2014 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Nicholas Desmond 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

  MÁRCIUS 2 - ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP   

  Válaszos zsoltár:  Lelkem, bízzál Istenben: 

                                                               megnyugvásod tőle várjad!  

   Énekek: 229, 229-5-6, 118, 131, 306, 161. 

PARISH   

COLLECTIONS         

February 23rd: $ 546.00 

Please support  

your Parish! 



 

+For those parishioners who cannot at-
tend 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. 

ANNOUNCEMENTS  
+During Lent, every Sunday before 
mass, we’ll pray the Stations of the 
Cross. All are encouraged to come.  

+Today, March 2nd, we continue 

pledges for our Annual Catholic 
Appeal campaign. Thank you for 
your offering. There will be coffee 
and pastries served after the mass. 
+ On March 9th, there will be a 
breakfast after mass, then there will 
be a Parish Council Meeting. 
+ On March 16th, we’ll commemo-

rate the 1848 revolution. Mass is at 
11 AM, after mass breakfast will be 
served, followed by a program pre-
sented by Chicago Hungarian organi-
zations.  
+The 2014 donation envelopes are 
ready to be picked up in the Elisabeth 
Hall.  
+Please stop by the office to sign up 
if you are interested in your 2013 do-

nation paper for the tax deduction.  
+We ask that if anyone has changed 
their address or phone number, please 
notify the office. 
+For mass intentions, please call or 
stop by the office. 
+To learn more about our events,  
please visit our website at 
www.stephenchurch.org 

HIRDETÉSEK 
+ Nagybőjtben, vasárnap 1/2 10-től keresz-
tutat járunk. Mindenkit várunk a közös 
imádságra, kövessük mi is Jézust a szenvedés 
útján.  
+ Ma, Március  2 -fojtatjuk az évi Catholic 
Appeal megajánlást/gyűjtést. Legyünk 
bőkezűek! A mise után, süteményre és kávéra 
hívjuk a kedves híveket.  
+ Március 5 -Hamvazószerda, Nagybőjt 

kezdete. 
+ Március 9-én, a szentmise után reggelit 
szolgálunk fel a híveknek, majd EGYHÁZ-
TANÁCS gyűlés lesz, kérjük a tagok pontos 
megjelenését. ***NE FELEJTSÜK EL! Az 

órát 1 ÓRÁVAL ELŐBBRE állítjuk Szom-
baton éjjel! 
+ Március  16 - 1848 Március 15-re 
emlékezünk. A Szentmise 11 ó-kor kezdődik 
ünnepi bevonulással. Reggeli után a Chicagói 
Egyházak és Szervezetek közös rendezésé-
ben a Szabadságharc hőseire emlékezünk. 
Szeretettel hívjuk és várjuk Chicago 
Magyarságát. 
+A  2013-as év adomány kimutatását, 
adóbevallás-hoz, egyéni kérésre kinyomtat-
juk. Kérjük igényükkel jelentkezzenek az 
irodában. 
+ Kérjük a kedves híveket, hogy a 2014-es 
borítékokat vegyék fel az  Erzsébet teremben. 
Aki teheti, vigye el ismerősének is. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-
száma megváltozott, jelentse be az irodába.  
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeret-
teik elékére. Kérjük jelentkezzenek az 
irodában. 
+ Templomunk eseményeit és a fénykpeket  
megtekinthetik:   www.stephenchurch.org  

 

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:                                                        

   - Március 8 és 22                                              - Április 12 és 26  

   -  Május 3 és 17(évzáró bál)  

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 
szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-
dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 
legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk 
irodájában, vagy hívja a Templomot.  
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar 
eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon min-
denezekről tájékozódhat.  

OUR HUNGARIAN  
COMMUNITY AND HERITAGE 

+If you would like to rent the 
Mindszenty Hall for private events, 
we ask that you stop by the office at 
least three weeks before the re-
quested date.  
+If you would like to know more 
about Hungarian events taking place in 
our area, please visit 
chicagohungarians.com  for more in-
formation!  

*In the organization of St. Stephen King of Hungary Church 
and the Norridge United Church of Christ, on Saturday, 
March 22, from 6:00 PM,  
at St. Stephen King of Hungary Church,  
the Kálmán Balogh Cimbalom Trio from Budapest, present 
a fascinating world music experience blending Eastern and 
Central European folk music from exceptional European artists. 
Information via email:  noemitoka@yahoo.com or pietroasa335@yahoo.com 

    A Magyarország New York-i főkonzulátusa  2014. március 7-10 között újra   
kihelyezett konzuli napokat tart Chicagóban.  Az egyszerűsített honosítási 
kérelmek mellett, egyéb állampolgársági és konzuli ügyekben is lehet 
felvilágosítást kérni.       
Időpont foglalása KÖTELEZŐ. Útlevél ügyekben közvetlenül a 
külképviseleten és e-mailben kell egyeztetni, az alábbi címeken:  
zbencsik@mfa.gov.hu, vsass@mfa.gov.hu, evelin.molnar@mfa.gov.hu, 

idoczi@mfa.gov.hu, bozsvari@mfa.gov.hu, hucons.NYF@mfa.gov.hu 
Egyéb ügyben telefonon: 212-752-0669, 212-752-0661 vagy  
Hucons.NYF@mfa.gov.hu e-mail címen. 
Helyszín: Norridge-i Magyar Református Templom, 8260 W. Foster Ave, Norridge IL 
Időpontokat a következőktől lehet kérni: 
NY-i Fõkonzulátus: 212-752-0669, 212-752-0661 vagy Hucons.NYF@kum.hu 
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