ANNOUNCEMENTS
+ During Lent, we will have
stations of the cross every
Sunday at 9:30am. All are
welcome to join us in prayer.
+ Easter flowers can be ordered on behalf of your
loved ones, $10/flower.
+ We are pleased to announce that Fr. Skerl
Alphonz will be our guest
for the Holy Week and
we'll have the ceremonies
on Thursday, Friday, Saturday at 7PM and Easter
Mass at 10AM in Hungarian.
+ The memorial Mass for
Mócsán Ilike will be on
April 10th, at 11AM at our
church.
+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.

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.
+ Aki szeretne szerettei javára virágot rendelni Húsvétra,
kérjük használja az évi boritékját. Virágok ára: 10 dollár.
Adományokat hálásan elfogadunk. Tegyük széppé, ünnepélyessé templomunkat Urunk, Jézus Krisztus
feltámadásának ünnepére!
+ Örömmel közöljük a kedves hívekkel, hogy a Nagyheti
szertartásokat és a Húsvét vasárnapi Szentmisét Skerl
atya tartja a híveknek. Nagycsütörtök, Nagypéntek és
Nagyszombat 7 óra, Húsvét Vasárnapján 10 ó-kor lesz
Szentmise. Mindenkit buzdítunk, hogy jelenjünk meg a
szertartásokon minél többen, köszönet Skerl atyának,
hogy ezt elvállalta.
+ Mócsán Ilike gyászmiséje Ápr.ilis 10-én, 11órakor
lesz Templomunkban.
+ Őszinte részvétünket fejjezük ki Brau Katalin templomtagunknak testvére elvesztése alkalmából. A jó Isten adjon
neki örök nyugodalmat, R.I.P.!
+ Hálásan köszönjük templomtagunk nagylelkű
adományát - $1,000,00- Isten fizesse meg!
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP
Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőülésének művét Krisztus
főképpen az ő húsvéti titka által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és
életét feltámadásával újjászerzette. Ünnepeljük együtt a Nagyhetet, ahol és ahogy lehet!
Nagycsütörtökön az esti szentmisével kezdődik a Húsvéti Szent Háromnap és
Húsvétvasárnap az Esti dicsérettel végződik. A legszentebb napokon különösen is
ápoljuk magunkban azt a lelkületet, amelyet Urunk Jézustól örököltünk.
Nagypénteken Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára, az Újszövetség egyetlen
áldozatára emlékezünk. A kereszt, amely egykor a szégyen fája volt, Krisztus világot
megváltó győzelmének a jelévé vált, ezért hódolunk előtte. Felnézünk a keresztfára és
átérezzük, milyen nagy volt bűneink váltságdíja. Ezen a napon nincs szentmise. A
nagypénteki szertartásnak három része van: 1. Igeliturgia, 2. Hódolat a kereszt előtt, 3.
Szentáldozás. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy Nagypéntek szigorú böjti nap!
Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról
elmélkedik. Majd az ősi hagyományok szerint virrasztást tart a szent éjszakán. Ünnepeljük a feltámadt és élő Krisztust!

IMÁDSÁG VIRÁGVASÁRNAPRA
Istenünk: köszönjük neked Jézust, aki emberségében egy
volt közülünk.
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
Köszönjük neked az Urat, akit királyként köszöntöttek az
Telephone: (773) 486-1896
emberek, amikor bevonult Jeruzsálembe, hogy beteljesedjék
Fax: (773) 486-1902
az Írás.
Email: st.stephen@freemail.hu
Segíts minket, hogy igazán megismerhessük Őt, aki azért
Web: http://stephenchurch.org
jött közénk, hogy nekünk életünk legyen.
Administrator: Rev. Edward J. Cronin
Segíts, hogy megláthassuk benne azt a Királyt, akinek
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
az
országa
nem ebből a világból való, akinek országa igFinancial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos
zságossság, béke és öröm a Szentlélek által.
Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük az ő keresztjében a Te országod szent jelét.
MÁRCIUS 28. - VIRÁGVASÁRNAP
Adj bátorságot nekünk, hogy ne vonakodjunk követni őt azon az úton, amely fölfelé
Palm Sunday
vezet.
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
Adj bátorságot, hogy vele együtt el tudjuk viselni a megaláztatást, a szenvedést.
Segíts, hogy ne legyünk árulóvá, segíts, hogy hűségesek lehessünk Hozzá, akinek
Elhunyt szüeimért
Vitális Sándor nevére
hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és bátran hirdeMar 28 10:00AM
In memory of deceased parents
és családja thessük, hogy egyedül ő az Úr, akinek szenvedéseiben részesülve a Te országod részesei
lehetünk.
Richárd Korzenszky
Apr 1
7:00PM
Nagycsütörtök / Holy Thursday
Virágvasárnap
Apr 2
7:00PM
Nagypéntek / Holy Friday
Hat nappal Húsvét ünnepe előtt fölment Jézus Jeruzsálembe. Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal. És kiáltozták hangos szóval: Hozsanna a magasságban!
Apr 3
7:00PM
Nagyszombat / Holy Saturday
Áldott vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél.
Apr 4 10:00AM
HÚSVÉTVASÁRNAP
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Izajás így jövendölt a Megváltóról: Ezt mondja az Úr Szolgája: „Isten, az Úr tanította
Énekek számai: 77, 57, 74, 70, 306, 71.
nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi fiVÁLASZOS ZSOLTÁR: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? gyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik
MISSION STATEMENT
vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik
St. Stephen King of Hungary Church serves the PARISH COLLECTIONS
gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat
spiritual needs of all Catholics in our neighborMarch 21st: $ 1,307.00
megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.”
hood, regardless of ethnicity, and also welcome Easter flower collection: $ 90.00
Ez az Isten igéje.
all Hungarians who want to pray in their
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Please support your Parish!
language and keep their
Testvéreim!
Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan
May God bless your generosity!
cultural traditions alive!
dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette
önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig,
In your prayers, please remember these parishioners or
mégpedig a kereszthalálig.
relatives and friends of parishioners who are sick and in need of
Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névGod’s healing grace: Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna,
nek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, és az alvilágban,
Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva,
és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Fazakas Ida.
Ez az Isten igéje.
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