
 

FEKETEVASÁRNAP 
        Nagyböjt 5. vasárnapjának népi neve. A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki a 
Szenvedő Krisztus képe, megjelenik a Fájdalmak Férfia. Testvérek, vegyünk részt 
fájdalmában, de lássuk meg benne a Győzőt is. Nézzük benne a Királyt, aki szenvedése 
által a kereszt trónjáról uralkodik. Gondoljuk végig, hogy mennyire vettük komolyan az 
idei Nagyböjt kihívásait? 

 

FERENC PÁPA MEGHIRDETTE AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENT ÉVÉT 

         Az irgalmasság rendkívüli szent évét hirdette meg Ferenc pápa 2016-ra a március 13-i 
bűnbánati szertartás keretében a Szent Péter-bazilikában. 
        Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában tartott nagyböjti bűnbánati szertartás során 
mondott homíliájában az irgalmasság rendkívüli szent évét hirdette meg, amely ez év de-
cember 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén veszi kezdetét a Szent Péter-bazilika szent 
kapujának megnyitásával, és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul.  
       A bejelentés Ferenc pápa megválasztásának második évfordulóján történt, március 13-
án, pénteken, amikor a Szentatya délután öt órakor a Szent Péter-bazilikában megnyitotta a 
már korábban bejelentett 24 órás imádságot, bűnbánati liturgia keretében.        Magyar Kurír 

 

 

         NAGYBÖJT  5. VASÁRNAP 

    Jézus közeledik Jeruzsálemhez, közeledik a megdicsőüléshez, nyíltan 
megmondja, hogy a halálon keresztül fog megdicsőülni. És azoknak a 
pogányságból megtért görögöknek, akik csak most az ünnepekre jöttek 
Jeruzsálembe, nagyobb a HITÜK, mint azoknak a zsidóknak, akik 
rendszeresen hallották Jézus tanítását, sőt még csodáinak is tanúi voltak: 

"Akarták látni Jézust!" János nem írja le, hogy konkrétan hogyan történt a találkozás. Leírja 
viszont, hogy Jézus szerint "Eljött az óra!" És ez azt is jelenti, hogy Jézus a Mennyei Atya 
üzenetét ismeri föl a görögök kérésében, akinek akaratát teljesíti, mint Megváltó. Ő nem 
azért lett emberré, hogy ember legyen, hanem azért, hogy  m e g v á l t s o n  minket és 
megajándékozzon a véget nem érő - örök élettel. "Most már eljött az óra!" (Jn 12,20-33), 
eljött az idő: a szenvedés- és a kereszt ideje, azaz a MEGDICSŐÜLÉS IDEJE. 
       A búzaszem Maga Jézus, akinek halála- és feltámadása által emberek milliói nyerik el 
az örök életet. Így Jézus halálának órája nem a megsemmisülés, hanem a MEGDICSŐÜLÉS 
ideje. Ahogyan Ő "I g e n" -t mondott a Mennyei-Atya akaratára, ugyanúgy mondott "I g e n 
t" a héten ünnepelt Szt. József is és a jövő héten ünnepelt Szűz Anya is, mondván: "Legyen 
nekem a Te Igéd szerint!" (Március 25: Urunk születésének hírüladása=Gyümölcsoltó 
Boldog Asszony ünnepe). Jézus-, Mária- és József  EMBERI  AKARATUKAT               
teljesen alárendelték, a Mennyei-Atya ISTENI AKARATÁNAK. Nekünk sem elég 
imádkozni napról - napra: "Mi Atyánk! ...legyen meg a Te akaratod!" Tettekben 
megnyilvánuló cselekvő szeretettel kell, hogy odafigyeljünk "szenvedő-embertársainkra!" 
Kérjük imáinkban is Jézust, mint Megváltónkat, hogy Ő, aki földi életében megtapasztalta a 
legnagyobb emberi szenvedéseket, erősítsen minket is nehéz óráinkban, hogy minden 
szenvedés üdvösségünket szolgálja. 
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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! 

Válaszos zsoltár:  Istenem, kérlek téged, 

                                              teremts bennem tiszta szívet. 

Énekek: 60, 60-4,139, 140, 63, 58, 70, 306, 70. 

MÁRCIUS 22 - NAGYBÖJT  5. VASÁRNAP 

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, Saller Márta, Mátyás Mária, Mrs. Maureen  
Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Domokos Mária, Jacques Yez,  
Serfecz József, Megyeri Piroska, Joseph Toth, Neubauer Jószef,  
Babochay András, Szukitch Júlia, Kispetik Steven. 

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

Már 22 10:00AM Szederkényi Jutka                    Szabó Terike  

Már 29 10:00AM 
VIRÁGVASÁRNAP    

Betegeinkért  

PARISH  COLLECTIONS 
March 15th: $ 3,100.00 

Easter flower coll.:$ 150.00 

2nd coll. for Church in Eastern &  

                      Central Europe: $100.00  

Please support your Parish!  



 
+ A Chicago-i Egyházmegye ebben az évben is közös Szentmisére hívja az 

50. házassági évfordulót ünneplő házaspárokat. Hely: Holy Name 

Katedrális. Időpont: Augusztus 30, 2:45 PM Aki szeretne ezen résztvenni, 

kérjük jelentkezzen az irodában Március 29-ig.  

ANNOUNCEMENTS  
+ During Lent, every Sunday 
before mass, we’ll pray the Sta-
tions of the Cross. All are en-
couraged to come  
+ Confession time is available 
before mass on Sunday. 
+Today, March 22nd, all are invited 
for breakfast after mass.  
+ March 29th is Palm Sunday, after 
mass all are invited for breakfast, 
sponsored by Varga Pál and Amika.  
+ Those who would like to order 
Easter flowers to commemorate their 
loved ones, we ask that you please 
use the designated envelopes. The 
cost of the flowers are $10. Let’s 
make our church beautiful for the 
Easter Season! 
+ April 3rd - Good Friday, there 
will be a collection for the Holy Land. 
+ April 14 - after mass there will be a 
M.H.B.K video presentation with 
breakfast, all are welcome. 
+ For mass intentions, please call or 
stop by the office.  
+ To learn more about our events, 
visit www.stephenchurch.org.  
+ We ask that if anyone has changed 
their address or phone number, please 
notify the office. 
+ For those parishioners who cannot 
attend mass regularly, at GiveCen-
tral.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 9:15-től 
Keresztutat járunk. Mindenkit várunk a közös 
imádságra, kövessük mi is Jézust a szenvedés 
útján.  
+ Szentgyónás van minden vasárnap a 

Szentmise előtt!  
+ Köszönet mindazoknak, akik segítettek a 
Március 15-ei reggeli elkészítésben, köszönet a 
Szt. István Magyar Iskolának, a Chik-Hágó-i 
Iskolának és a Cserkészeknek a jó szereplésért. 
Külön köszönet Varga Mariettának és Misner 
Csillának, akik nagy odaadással intézkedtek Fr. 
Nick kitüntetése érdekében.  
+ Ma, Március 22 - Szentmise után Atya 
születésnapját ünnepeljük, mindenkit szeretettel 
várunk, meleg reggelit szolgálunk fel.  
+ Március 29 - VIRÁGVASÁRNAP. Szentmise 
után Varga Pál és Amika hozzájárulásával 
reggelit készítünk, melyre szeretettel várjuk a 
megjelenteket.  
+ Aki szeretne Húsvétra szerettei részére virágot 
rendelni, kérjük használja az erre kijelölt 
borítékot, amit a padokban is megtalálhatnak. 
Tegyük széppé, ünnepélyessé templomunkat 
Húsvét szent ünnepére. 
+  Április  3 - Nagypéntek/ Szentföld  gyűjtés, 
jószándékú adományikat előre is köszönjük.  
+ Április  12 - MHBK videó bemutató Szentmise 
után, uzsonnával egybekötve.  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodába.  
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-
tekinthetik: www.stephenchurch.org  
 

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, MAGÁN 
SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki szeretné 
Templomunk Mindszenty termét rendezvényre 
kiváltani, kérjük jelezze szándékát legalább 3 hét-
tel 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.  

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 tavaszi félévre:   
 - Március 28                                                      
 - Április 11 és 25                                                                                                    
 - Május 2 és 16  

NAGYBÖJTI BŰNBÁNAT 
           A keresztények a nagyböjti bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a 
Húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a 
lemondás segítségével. A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat 
és a könyörgés fontosságát állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított 
szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Húsvétra készülve az Egyház a böjt mellett az 
ima és az alamizsnálkodás (a szegények megsegítése) lelkületét ajánlja híveinek. Az 
Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti ájtatosság, amelyen a 
hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton. 

   URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA  
Gyümölcsoltó Boldogasszony 

 Szerdán, március 25-én ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, 
Krisztus megtestesülését. Amit a Szeplőtelen Fogantatás előkészített, 
az ma valóra válik: a Szentlélek mindenható, teremtő erejéből alászáll 
az örök Ige, mint a természetfeletti élet csírája. A Szűzből anya lesz, 
anélkül, hogy megszűnnék szűz maradni. Ezt az ünnepet oly mély 
titok hatja át, amely előtt hódolattal és imádattal hajtunk térdet. Más 
napokon, amikor a liturgia erről megemlékezik (az Úrangyalában, a 
Hiszekegyben) mélyen meghajlunk. A mai ünnep időpontját a 
Karácsony napja határozza meg. A legrégibb ünnepek egyike.  

                                    Húsvéti meghívó 
            Szeretettel meghívjuk Önt, kedves Családját és Barátait 

 a Szent István Magyar Iskola és Bokréta Néptánccsoport, zenés, 
hagyományőrző  Húsvéti délutánjára, vasárnap, április 5-én, a szentmise 

után. A gyerekek tavaszi, húsvéti versekkel, énekekkel, és locsolással 
fogadják a kedves vendégeket!     A NYUSZI MEGLEPETÉSSEL 
VÁRJA A GYERMEKEKET!  Belépő: $15,-   Gyerekeknek $5. 

Jelentkezni lehet: Szabó Zitánál a 847-740-4478 és  
Mocsán Ilikénél a  773-736-9156 telefonszámokon.  

OUR HUNGARIAN  
COMMUNITY AND HERITAGE 
+ If you would like to rent the 
Mind-szenty Hall for private 
events, we ask that you stop by the 
office at least three weeks before 
the requested date.  
+ If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit: 
chicagohungarians.com for more in-
formation. 
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