, inkább ítéljétek el azokat. Amit ugyanis a bűnösök titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen.
Amit feltárunk, arra fény derül, és amire fény derült, az maga is fény. Ezért mondják: Ébredj, ki alszol, támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog!
Ez az Isten igéje.
Ef 5,8-14
EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
„Én a világ világossága vagyok”, mondja a mi Urunk, * „Aki engem követ, övé lesz az
élet világossága”. Jn 8,12 – 4g. tónus.
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Elment megmosakodni, és amikor visszatért, már látott.
Abban az időben: Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre
köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: „Menj,
mosakodj meg a Siloe tavában.” Siloe annyit jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott.
A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: „Nem ez az, aki itt
ült és koldult?” Egyesek azt mondták, hogy: „Ez az!” Mások pedig: „Nem, csak
hasonlít rá.” Ő azonban kijelentette: „Én vagyok az?”
Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a
farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: „Sarat tett a
szememre, megmosdottam, is most látok.”
A farizeusok közül egyesek megjegyezték: „Nem Istentől való az az ember, hiszen
nem tartja meg a szombatot.” Mások azonban így szóltak: „Bűnös ember hogyan tudna
ilyen csodákat tenni?” És szakadás támadt köztük.
Azután újból faggatni kezdték a vakot: „Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta
szemeidet?” Ő azt felelte: „Hogy próféta!”
A zsidók ezt felelték neki: „Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?”
És kitaszították őt.
Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle:
„Hiszel-e az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus ezt felelte: „Látod őt, aki veled beszél: ő az!” Mire az ember így szólt: „Hiszek,
Uram!” És leborult előtte.
Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.” Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus,
és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad
bűnötök.”
Ezek az evangélium igéi.
Jn 9,1-41 rövidebb: Jn 9,1.6-9.13-17.34-38
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MÁRCIUS 22 - NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP
Forth Sunday of Lent
Tisztelettel közöljük kedves híveinkkel és Chicago környéke Magyarságával
hogy a Chicagói bíboros döntése alapján, a vasárnapi szentmisék és minden
más aktivitás a templomunk épületében elmarad, újabb közleményig.
A Szent István Király plébániánkon is be kell tartani a Chicagói római
katolikus egyház vezetőink döntését.
Cupich bíboros közleményét lehet olvasni vagy meghallgatni üzenetét a
https://www.archchicago.org/statements
Legyünk egymás iránti felelősségérzékkel és Istenhez fordulva, imádságban
éljük e megpróbáló időket.
******
There will be no mass at our church,
Cardinal Blase J. Cupich, archbishop of Chicago, mandated
the suspension until further notice of all liturgical services
effective Saturday, March 14th.
You could read Cardinal Cupich's statement or view the
pastoral message to all Catholics of the Archdiocese of Chicago in response
to the COVID-19 (coronavirus) outbreak.

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!

Dear Parishioners,
Even with my glasses, seeing clearly is sometimes a problem. But if I
was born blind and had never seen anything with my eyes, the word
“sight” would take on a whole new meaning.
The man born blind in today's Gospel has a different sight. It is internal
and it the sight which only faith in God provides.
We can maybe struggle with our eyes to see the hymn numbers on the
board in church with but with our soul we can see clearly the goodness of God in others
and in the world. That kind of vision is priceless and it is the sight that we need to pursue and harness as followers of Jesus.
Faith gives us the sight to Jesus in the world and the path to follow Him.
We do not trust on glasses or flashlights or even the sunlight to see Him. Instead we
trust on prayer to lighten our way and the sacraments to act as signposts.
I cannot emphasize enough, the importance of developing our interior life. Our
prayer of life and faith sustains when everywhere else is a desert.
When we only look with our eyes, even if we have perfect vision, we will without a
doubt miss the best bits!
Look with the heart and allow Jesus to show you a new reality.
URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA
Gyümölcsoltó Boldogasszony – Március 25.
Urunk születése hírüladásának ünnepét 692-ben említik először, amikor a III.
konstantinápolyi zsinat helyesnek ítélte a nagyböjtben történő ünneplését. E jeles nap
ihlette az Üdvözlégy- és az Úrangyala-imádságokat.
E napon ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, Krisztus megtestesülését. Amit a
Szeplőtelen Fogantatás elő-készített, az ma valóra válik: a Szentlélek mindenható,
teremtő erejéből alászáll az örök Ige, mint a természet-feletti élet csírája. A Szűzből
anya lesz, anélkül, hogy megszünnék szűz maradni. Ezt az ünnepet oly mély titok hatja
át, amely előtt hódolattal és imádattal hajtunk térdet. Amikor a liturgia erről
megemlékezik (az Úrangyalában, a Hiszekegyben) mélyen meghajlunk. A mai ünnep
időpontját a Karácsony napja határozza meg. A legrégibb ünnepek egyike.
A görög liturgia így dicsőíti az ünnepet: „Ma van a mi üdvösségünk kezdete és az
örök titoknak megnyilatkozása. Az Isten Fia a Szűz fiává lőn, és Gábor arkangyal isteni
kegyelmet hirdet. Azért mi is vele együtt az Isten-szülőnek kiáltsuk: Üdvöz légy,
malaszttal teljes, az Úr van teveled!”
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing
grace: Mátyás Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna,
Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet.

Nagyböjt 4. vasárnapja
OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből
Dávidot Izrael királyává kenik.
Az Úr így szólt Sámuelhez: „Töltsd meg szarudat olajjal és kelj útra. Menj el
Izájhoz Betlehembe, mert fiai közül szemeltem ki a királyt.”
Amikor megérkezett, s meglátta Eliábot, azt gondolta: „Nos, itt áll az Úr előtt az ő
fölkentje.” Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: „Ne a külsejét és magas termetét
nézd, mert hisz elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.”
Izáj így bemutatta Sámuelnek hét fiát, de Sámuel így szólt Izájhoz: „Ezeket nem
választotta ki az Úr.” Aztán Sámuel megkérdezte Izájt: „Mind itt vannak fiaid?” „A legkisebb nincs itt – válaszolta –, a nyájat őrzi.” Sámuel erre meghagyta Izájnak: „Küldj el
valakit, keresse meg, mert addig nem ülünk az áldozati lakomához, amíg nincs itt.” Izáj
elküldött érte. Vörös volt, nyílt tekintetű és szép termetű. Az Úr így szólt: „Rajta, kend
föl, mert ő azt” Erre Sámuel fogta az olajosszarut, és fölkente testvérei körében. Attól a
naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke.
Ez az Isten igéje.
1Sám 16,1b.6-7.10-13a
VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 9. tónus.
Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön, terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és
pásztorbotod.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
E: Jóságod és irgalmad nyomon követ, * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog.
Testvéreim!
Ti, akik egykor sötétség voltatok, most világosság vagytok az Úrban. Éljetek hát úgy,
mint a fény fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben

