AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA:
VIRÁGVASÁRNAP
Jézus diadalmenettel vonul be Jeruzsálembe, aminek
vége a keresztre feszítés és a feltámadás! Ö jól látja a jövőt,
tudatosan vállalja a Keresztutat, hogy megerősítse
tanítványait, de jól tudja azt is, hogy a nép lelkesedése
(HOZSANNAZÁSA) és ünneplése, még NEM IGAZI HIT,
csak földies várakozás.
Az Evangéliumból Jézus-szenvedéstörténetet, a PASSIOT olvassuk.(Lk 22,14-56)
A nagyhét köznapjain (hétfő, kedd, szerda) a Húsvét előtti események (utolsó vacsora,
Júdás árulása) az evangéliumok témái.

A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP:
1./NAGYCSÜTÖRTÖK:
Délelőtt: Olajszentelési mise (Keresztelendők- és Betegek olaja- és Krizma) a püspökök
központi székesegyházában: papi-ígéretek megújítása.
Este: Szentmise az utolsó vacsora (Első Szentmise) emlékére: OLTÁRISZENTSÉG
ALAPITÁSA. (Mise végen: Oltárfosztás, éjjel:Szentségimádás, virrasztás!)
(Orgona- és harangok "elnémulnak").
2./NAGYPÉNTEK: Jézus Krisztus Kereszthalála !
K e r e s z t u t- és Nagypéntek-esti liturgia:
a./Igeliturgia (Olvasmányok- és PASSIO). homilia, könyörgések.
b./Hódolat a Szt. Kereszt előtt!
c./Szentáldozás: Oltár leterítve + gyertyák (Kereszt nélkül).
Oltáriszentséget oltárra helyezzük: majd áldozás- és elbocsátás!
(Eucharisztiát nem a Tabernákulumban, hanem őrzési helyen helyezzük
el Szentségimádás után!)
3./NAGYSZOMBAT: Egyházunk Urunk sírjánál imádkozik!
Éjszaka: HÚSVÉTI VIGILIA!
A./Tűzszentelés, Húsvéti-Gyertya megáldása, Húsvéti-Örömének(Exultet!)
B./IGELITURGIA: Olvasmányok (Könyörgések), DICSÖSÉG...!!! (Megszólal az orgona
és a harangok!) ÜNNEPÉLYES ÁLLÉLUJAH!!! Húsvéti- Evangélium!!! Homilia.
C./Keresztségi-liturgia: Keresztvíz-megáldás, Keresztségi-fogadalmunk megújítása!
Hívekkönyörgése!
D./EUCHARISZTIA-LITURGIÁJA: Felajánlás-,Úrfelmutatás- és Áldozás!
Ünnepélyes elbocsátás: ÁLLELUJA: 2x! Te Deum...!
A Magyar Feltámadás Reményében Boldog- és Áldott Húsvétot kíván: János atya.
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MÁRCIUS 24 - VIRÁGVASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

MAR 24 10:00AM
MAR 28
MAR 29
MAR 30

Miseszándék/Intention

Juhász Erzsébet
Szabó Ilonka

Kéri/ Requested By

Rigácz Rózsika
Varga Tamás és Családja

7:30 PM NAGYCSÜTÖRTÖK— UTOLSÓ VACSORA MISÉJE
NAGYPÉNTEK
7:30 PM
7:30 PM NAGYSZOMBAT–URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE

MAR 31 10:00AM

HÚSVÉT
Templomunk híveiért

Válaszos zsoltár: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
Énekek: 77( Körmenet), 57, 74, 70, 306, 71.
MISSION STATEMEN
PARISH COLLECTION
St. Stephen King of Hungary Church serves the
March 17th : $ 2,184.00
spiritual needs of all Catholics in our neighborEaster Flower:$ 210.00
hood, regardless of ethnicity, and also welcome
Memory of Jenö Katona:$ 100.00
all Hungarians who want to pray in their lanPlease support your Parish!
guage 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:Mr. & Mrs. Szalai
István, Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits János,
Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly.

ANNOUNCEMENTS
+If anyone 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!
+ ON HOLY THURSDAY,
GOOD FRIDAY, AND
SATURDAY: All worship will
begin at 7:30pm.
+Those wishing to schedule a
confession, please contact Fr.
János.
+ April 14: M.H.B.K video
presentation with breakfast, all
are welcome
+Please stop by the office if you
are interested in your 2012 donation paper for the tax deduction.
+We ask that if anyone has
changed their address or phone
number to 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
+Szomorúan tudatjuk, hogy 2 régi jó templomtagunk megtért teremtőjéhez:
- Kovács Irénke Március 16-án hunyt el,
csütörtökön volt búcsúztatása, majd a Szt. József
temetőben helyezték el örök nyugodalomra.
- Molnár János 66 éves korában, Március 18– án
tért meg Teremtőjéhez, gyászmiséje pénteken
délelőtt volt Templomunknál, Libertyville-ben
helyezték el örök nyugalomra.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a Családoknak.
Nyugodjanak békében!
+Ma, Szentmise után kávéra és süteményre hívjuk a
templom híveit.
+Aki szerettei számára szeretne húsvéti virágot
rendelni, kérjük használja az erre a célra kijelölt
borítékot. A virág ára:$ 10.00 Tegyük széppé,
ünnepélyessé templomunkat Húsvét szent ünnepére.
+Húsvéti gyónást bármikor elvégezhetik, kérjük
egyeztessék az időpontot János atyával.
+NAGYCSÜTÖRTÖK, NAGYPÉNTEK és
NAGYSZOMBATON a szertartások este 7:30-kor
kezdődnek.
+Nagycsütörtökön, a Szentmise után - az utolsó
vacsora emlékére - közös vacsorára hívjuk
a megjelenteket.
+Nagyszombaton a feltámadási mise után
ételszentelés is lesz.
+Április 14-én, M.H.B.K. videó bemutató reggelivel
egybekötve. Szeretettel várnak mindenkit.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik elékére.
Kérjük jelentkezzenek az irodában.

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/
Bóbita Népi Tànccsoport időpontok:

Április 13, 27 és Május 4

