
 

                  NAGYBÖJT 3.VASÁRNAPJA. 
          Jézus elindul Jeruzsálemből (Júdeából) Galileába Szamarián 

keresztül és Szikár városában megérkezik Jákob kútjához. A Szikár-

környéki vidéket Jákob adta fiának Józsefnek. 

       A zsidók és Jézus tanítványai sem érintkeztek a szamaritánusokkal, 

lenézték őket, mint "keverék népet" mivel félig zsidók, félig pogányok 

voltak. 

        Jézus viszont nemcsak szóba áll a bűnös szamariai-asszonnyal, hanem inni kér tőle 

és a vízhez hasonlítja Önmagát: felfedi Messiási mivoltát. Az asszony is ráébred, hogy 

Istent nem rajtunk kívül, nem a "külső!"- hanem a  "belső!" végtelenben, a lelkünkben 

kell keresnünk! 

         MEG KELL ISMERNÜNK ISTEN AJÁNDÉKAIT, EL KELL FOGADNUNK 

LELKI- ÉS KEGYELMI ADOMÁNYAIT.  (Jn 4,10). És aki ezt megismeri és elfogadja, 

soha többé nem szomjazik. (Jn 4,14). 

         Forró déli-időben (hatodik óra!) Júdeában a sivatagban a víz óriási érték! 

És napjainkban, amikor sokan szenvednek "lelki-szárazság"-ban, a "XXI.századunk-

kútjai" (reklám-hirdetések, média, információk, stb...) hirdetik, hogy belőlük merítsünk, 

mégis tovább szomjazunk! 

          Mert A LELKI-SZÁRAZSÁGOT és a  LÉLEK SZOMJÁT CSAK KRISZTUS 

OLTHATJA. 

          Közgazdász-szakemberek szerint a következő nagy háborúkat nem az olajért, 

hanem a tiszta vízért fogják megvívni! De egyre nagyobb az emberiség igénye a tiszta-

friss vízre és AZ ÉLŐ VIZFORRÁSRA is, aki Jézus Krisztus Önmaga. 

          Jóllehet, hogy kétezer év távlatából még napjainkban is sokaknak kínos a 

"KERESZTÉNYSÉG-TISZTA VIZE", de mi továbbra is kérjük Jézust: adjon saját 

Lelkéből, hogy Szentlelke élő-vizéből merítve mi is "TISZTA-FORRÁSOK" legyünk az 

Igazságot szomjazó embertestvéreink számára.    Ámen !  

      Ha az emberiségnek a pénzre lenne a legnagyobb szüksége, akkor Isten egy bankárt 

küldött volna. 

                               a tudásra ...                                                                tanárt... 

                               a szórakozásra ...                                                       színészt ... 

                               az egészségre ...                                                        orvost … 

      De mivel az emberiségnek SZERETETRE és MEGVÁLTÁSRA van a legnagyobb 

szüksége: Isten elküldte SAJÁT FIÁT a Megváltót, aki maga a SZERETET. 

 

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. 

. 

  Válaszos zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, 

                                                          ,,Népem, ne légy kemény szívű.'' 

   Énekek: 58 1-2, 58-4-5, 126, 127, 70, 306, 66. 

MISSION  STATEMENT 
St. Stephen King of Hungary Church 

serves the spiritual needs of all Catholics 

in our neighborhood, regardless of  eth-

nicity, 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 23 10:00 AM Molnár János halálának 1. éves évfordulójára      Molnár Család 

Mar 30 10:00 AM Katona Jenő                             Pongrácz Cilike 

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 23 -  NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP 

PARISH  COLLECTIONS         
Parish collection March 9th: $ 2,375.00 

Easter flower coll.: $ 113.00 
Please support your Parish! 



 

ANNOUNCEMENTS  

+During Lent, every Sunday be-

fore mass, we’ll pray the Sta-

tions of the Cross. All are en-

couraged to come.  

+Today, March 23rd, all are 

invited for coffee and pastries 

after mass.  

+April 6: M.H.B.K video pres-

entation with breakfast, all are 

welcome.  

+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!  

+The 2014 donation envelopes 

are ready to be picked up in the 

Elisabeth Hall.  

+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 keresztutat 
járunk. Mindenkit várunk a közös imádságra, 
kövessük mi is Jézust a szenvedés útján.  
+Ma, Március 23. - a Szentmisén 2. gyűjtés lesz a 
Közép és Kelet Európai Egyházak javára. Szentmise 
után sütemény és kávé lesz. Szeretnénk, ha az 
Oltáregylet és a Pénzügyi T. tagjai maradnának egy 
rövid megbeszélésre. Köszönjük szépen.   
+Gratulálunk az Iskolásoknak a szép szereplésért, 
köszönjük a Cserkészeknek, hogy segítettek a reggeli 
felszolgálásában.  
+Gál Marika és Családja ezúton szeretné megköszön-
ni Templomunk híveinek, Édesapja halálára küldött 
részvétnyilvánítást.  
+Húsvéti virágot lehet rendelni szeretteink részére, 
ára: 10.00 Tegyük széppé, ünnepélyessé templomun- 
kat Húsvét szent ünnepére.  
+Április 6-án, M.H.B.K. videó bemutató reggelivel 
egybekötve.Szeretettel várnak mindenkit  
+Húsvéti szentgyónást magyarul elvégezhetik a 
Szentmise előtt, vagy a megbeszélt időpontban.  
+Lelkigyakorlatos hétvége lesz Április 12-én 
Technyben, másnap 13-án Templomunknál folytató-
dik. Templomi lelkigyakorlaton lesz: keresztút járás, 
szentírás olvasás-beszélgetés, rózsafüzér, szentség-
imádás. Készüljünk fel lelkileg Egyházunk legna-
gyobb ünnepére,  HÚSVÉTRA. Ebédet csak azok 
számára tudunk biztosítani, akik részvételüket Ápr. 6-
ig bejelentik  Mócsán Ilikénél, vagy Katona Mariká-

nál. Szeretettel hívunk mindenkit a közös 
elmélkedésre.  
+ 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 telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodába.  
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

 

+ Templomunk eseményeit és a fénykpeket  meg-

+For those parishioners who can-

not attend mass regularly, at Give-

Central.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. 

 

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.  
+A Szabad Magyar Református Egyház szeretettel 
hív mindenkit április 6-án, vasárnap délután 3:00 
órakor a KÖLTÉSZET NAPJÁRA. 
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar 
eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web 
oldalon mindenezekről tájékozódhat.  

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

- Április 5 és 26  

 -  Május 3 és 17(évzáró bál)  

                                    Húsvéti meghívó 
A Szent István Magyar Iskola és Néptánccsoport, zenés, 

hagyományőrző  húsvét délutánjára, vasárnap, április 20-án, 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 
Mindszenty Hall for private events, 
we ask that you stop by the office at 
least three weeks before the re-
quested date.  
+The Free Reformed Church is 
inviting everyone to a Poetry 
Afternoon, on April 6th, from 3 PM.  
+If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit 
chicagohungarians.com  for 
more information!  

          EGY GONDOLAT       -1947-ben Algériában a nagy francia regényíró, Georges 
Bernanos „Barátaink a szentek” címmel előadást tartott Charles de Foucauld kis 
nővéreinek. Többek között ezt mondta: „A szentek a szeretet géniuszai. Ó, jól értsék 
meg, itt nem arról a zsenialitásról van szó, amelyet például a művészeknél találunk; ez 
utóbbi csak kevesek ki-váltsága! Pontosabban azt kellene mondanunk, hogy a szent az az 
ember, aki képes megtalálni önmagában, képes felfakasztani lénye mélyéről azt a 
vízforrást, amelyről Krisztus beszélt a szamariai asszonynak. ’Azok, akik ebből a vízből 
isznak, nem szomjaznak többé…’ Ez a víz itt található mindannyiunkban, a mély forrás 
nyitott a szabad ég alatt.” A felszíni korhadó levelek, a romlás rétege alatt a mélyben a 
forrásvíz kristálytiszta: „itt ragyog az isteni fény, amelyben az egész teremtés fürdik. 
’Őbenne élet volt, és az élet volt az emberek világossága’.” (Mt 7, 21–27) 
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