Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel. Ő azt, aki bűnt nem ismert,
„bűnné” tette értünk, hogy általa „Isten igazságossága” legyünk.
Ez az Isten igéje.
EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Fölkelek, és atyámhoz megyek, † azt mondom néki, „Atyám, vétkeztem az ég ellen és te
ellened.”
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A
farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is
velük” – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik:
„Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az
örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik
összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta
vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s őmaga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára,
hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még
abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik
kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom
neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak
nevezz, csak béreseid közé fogadj be.
Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya
odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt
az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre vigadozni kezdtek.
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta
a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre
az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte.
De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem
meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a
barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött,
hizlalt borjút vágattál le neki.
Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és
újra megkerült.”
Ezek az evangélium igéi.
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MÁRCIUS 27 - NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP
4th Sunday of Lent
Nap/Day

Idő/Time

Mar 27 10:00AM
Apr 3

Miseszándék/Intention

Memory of my parents
Elhunyt Szüleim emlékére

of Ilona Mocsan
10:00AM Memory
Mócsán Ilona

Kéri/Requested By

Pongrácz Cilike
Dr. Melitta Gratzer
and Friends

Énekek számai: 60,66.63,58,306,71.

VÁLASZOS ZSOLTÁR:

Izleljétek és lássátok,
milyen édes az Úr.

MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves the
spiritual needs of all Catholics in our neighborhood, regardless of ethnicity, and also welcome PARISH COLLECTIONS
March 20th: $ 485.00
all Hungarians who want to pray in their lanPlease support your Parish!
guage and keep their cultural traditions alive! May God bless your generosity!
In your prayers, please remember these parishioners or relatives
and friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing
grace: Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet.

LAETARE! – VIGADOZZÁL!
Nagyböjt 4. vasárnapján örömtelibben szólhat az orgona, sőt feldíszíthetjük az
oltárt, és a viola színt szabad rózsaszínre enyhíteni. Az Egyházhoz, „a mennyei Jeruzsá lemhez” való tartozásunk fölött érzett vigasság vasár-napja. Rómában e napon vitték az
első rózsákat a templomba: mi is örülhetünk a tavasznak, a természet feltámadásának,
hiszen az Krisztus és a lélek feltámadásának képe. Hálás szívvel és lélekkel
örvendezzünk az Úrban!
HELYEM AZ ATYAI HÁZBAN
Talán a legismertebb jézusi példabeszéd a két fiúról szó-ló történet. Úgy láthatjuk,
hogy mindkét fiú elveszett, illetve mindketten elvesztettek valamit. Nem találják meg az
atyai ház örömét. Mit jelent nekem az atyai ház? Hogyan vagyok jelen az Egyházban?
Örömömet találom-e hitemben, keresztény életemben? Nagyböjt idejének önvizsgálati
kérdései lehetnek ezek.
Két irányban gondolkodhatunk tovább. Saját örömeimet tekinthetem át, és az is
fontos, hogy másoknak, főleg a rám bízottaknak hogyan tudom ezt az örömet megmutatni. Ha a parancsokban csak terhet látok, ha csupán meg-szokás vagy kényszer a
keresztény élet gyakorlata, akkor elillant az öröm. Ha viszont én nem találom meg az
atyai ház örömét, akkor hogyan tudom másoknak megmutatni? Milyen sokszor
tapasztaljuk, hogy gyermekeink fel-nőtté válásukkor eltávolodnak az atyai háztól. Pedig
hogy igyekeztünk, tanítottuk, eléjük éltük a hit örömét. A fiatalabbik fiú példája mutatja,
hogy az ember szíve mélyén megmarad az atyai ház emléke, ami erőt adhat a
visszainduláshoz. Ezért is fontos nekem magamnak örömmel élnem keresztény életemet.
Amikor ma időt adunk Istennek, olvassuk el újra az evangéliumot, nézzük meg, melyik
fiú áll közelebb hozzánk, és fedezzük fel újra az atyai ház örömét!
NAGYBÖJTI IMÁDSÁG
Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat, mielőtt elküldte volna hozzád az
Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette, mindkét
kezével méregette, vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint
amennyit elbírsz?
Aztán megáldotta, szent kegyelmével, irgalmával megillatosította, reád és
bátorságodra tekintett és így érkezik a mennyből a kereszt, mint Isten köszöntése, mint a
te Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
Szalézi Szent Ferenc
TANÍTS MEG, URAM, SZERETNI
Taníts meg, Uram, hogy úgy szeressem rokonaimat, amint te szeretted édesanyádat
és rokonaidat. Taníts meg, Uram, hogy úgy szeressem munkatársaimat, amint te
szeretted apostolaidat. Taníts meg, Uram, hogy úgy szeressem a szenvedőket, amint te
szeretted őket. Taníts meg, Uram, hogy úgy szeressem ellenségeimet, amint te szeretted
őket és imádkoztál értük. Mindenekelőtt taníts meg, Uram, arra, hogy úgy szeressem a
mennyei Atyát, amint te szeretted. Taníts meg, hogy úgy szeresselek téged, amint te
szeretsz engem!
Gyűrű Géza
ÉLNI A HITET
... nem annyit jelent, hogy behunyjuk a szemünket, korlátokat állítunk fel s bezárkózunk
– bármilyen – alagútba. A hit azt jelenti, hogy kitágítjuk a világról, a dolgokról alkotott
képünket, amennyire csak lehet, messze túl azon a határon, amelyet akár a legkiválóbb,
a legfényesebb elme el tud képzelni.
Jaques Loew

ANNOUNCEMENTS
+ During Lent, we will have
stations of the cross every
Sunday at 9:30am. All are
welcome to join us in prayer.
+ Today March 27th, coffee
and pastries will be served
after Mass.
+ Next Sunday, April 3rd,
breakfast will be served after
Mass.
+ The 2022 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.
+ Sunday mass intentions for
our loved ones can be requested in the office.
+ To learn more about our
events, visit
www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Minden vasárnap a Szentmise előtt 1/2 10 től Keresztutat járunk. Kérünk mindenkit,
hogy vegyen részt Krisztus Urunk szenvedésének körútján, ezzel is készüljünk lelkiekben Húsvét ünnepére
+ Ma, Szentmise után süteménnyel és
kávéval várjuk a kedves híveket.
+ Április 3. - Szentmise után reggelivel várjuk a kedves
híveket.
+ A 2022-es borítékokat a Szt. Erzsébet teremben lehet
felvenni.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen az irodánál.
+Azok akik levelezés által szavaznak, megkapták a
szavazó borítékot és kitöltik, de nincs lehetőségük
a belvárosba elvinni a Magyar Konzulátusra, ma,
március 27-én, el hozhatják a Szt. István Király
templomhoz, a 10 órai Szentmise után, Dr. Páva
Zsolt konzul Úr szívesen átveszi.

Nagyböjt 4. vasárnapja – Laetare-vasárnap
OLVASMÁNY Józsue könyvéből.
Izrael népe átkelt a Jordánon, és bevonult az Ígéret földjére. Ekkor az Úr így szólt
Józsuéhoz: „Ma levettem rólatok Egyiptom gyalázatát.”
Izrael fiai Gilgalban táboroztak, és a hónap tizennegyedik napján este ott ülték meg a
pászkát Jerikó síkságán.
Másnap már az ország terméséből ették a kovásztalan kenyeret és a pirított gabonát.
Attól kezdve, hogy a föld terméséből ettek, megszűnt a manna, és ettől az évtől kezdve
Kánaán földjének terményeivel táplálkoztak. Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Testvéreim! Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami
új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött
a világgal. Nem tartja számon vétkeinket. Sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követségében járunk: Isten maga int benneteket általunk.

