V I R Á GVAS Á R N AP
Az Úr szenvedésének vasárnapja, a N a g y h é t első napja:
VIRÁGVASÁRNAP, amikor emlékezünk Jézus ünnepélyes
jeruzsálemi-bevonulására. Csatlakozunk mi is a lelkes-ünneplő
tömeghez: pálma- vagy barkaszenteléssel és körmenettel. Az
Evangéliumból Jézus-szenvedéstörténetét, a passiót olvassuk: Mk
14,1 - 15,47.
A nagyböjti szent időben lelkünket bűnbánattal- és
jótettekkel már előkészitettük, most pedig egész Egyházunkkal együtt lélekben előre
átéljük Urunk szenvedését- és feltámadását: követjük keresztútján, hogy
feltámadásának is követői- és részesei lehessünk. Az Ő útja, a mi útink is, az Ő
keresztje, a mi keresztünk is, így, így lesz FELTÁMADÁ-SA, A MI
FELTÁMADÁSUNK IS!
A N a g y h é t első három napján, a HÚSVÉT ELŐTTI ESEMÉNYEK (Jézus
Betániában: Lázárnál- és testvéreinél, Júdás árulásának megjövendölése, ill. az utolsó
vacsora) az evangéliumok témái: Jn 12,1 - 13,21 és Mt 26,14-25.
NAGYCSÜTÖRTÖK: Délelőtt olajszentelési mise (Keresztelendők ill. Betegek
olaja és krizma) a püspökök központi székesegyházában: papi ígéretek megújítása. Este
Szentmise az Utolsó Vacsora (Első-Szentmise) emlékére: OLTÁRI-SZENTSÉG
ALAPITÁSA. Az orgona és a harangok "elnémulnak". Mise végén oltárfosztás, éjjel
Szentségimádás és virrasztás a Szentsírnál.
NAGYPÉNTEK: Jézus Krisztus Kereszthalála.
Keresztút és Nagypéntek esti-liturgia:
1.Igeliturgia (Olvasmányok és Passió), homilia, könyörgések.
2.Hódolat a Szent kereszt előtt.
3.Szentáldozás: Oltár leterítve+gyertyák. (Kereszt nélkül). Oltári Szentséget oltárra
helyezzük: majd áldozás és elbocsátás.
Szentségimádás után Eucharisztiát nem a Tabernákulumban, hanem őrzési helyen
helyezzük el.
NAGYSZOMBAT: Egyházunk Urunk sírjánál imádkozik.
Éjszaka: HÚSVÉTI VIGILIA.
1.Tűzszentelés, Húsvéti gyertya megáldása, majd Húsvéti örömének (Exultet).
2.Igeliturgia: Olvasmányok (Könyörgések), DICSŐSÉG! (Megszólal az orgona és a
harangok). ÜNNEPÉLYES ALLELUJA! Húsvéti Evangélium. Homilia.
3.Keresztségi liturgia: Keresztviz megáldása, keresztségi fogadalmunk megújítása.
Hívek könyörgése.
4.EUCHARISZTIA LITURGIÁJA: Felajánlás, Úrfelmutatás és Áldozás.
5.KÖRMENET: Maria-antifóna, Könyörgés. Te Deum…! Ünnepélyes áldás.
Magyar Húsvétot és Magyar Feltámadást várva, áldott ünnepeket kíván: János atya
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MÁRCIUS 29 - VIRÁGVASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Már 29 10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Betegeinkért

Ápr 2

7:30PM

Nagycsütörtök / Holy Thursday

Ápr 3

7:30PM

Nagypéntek / Good Friday

Ápr 4

7:30PM

Nagyszombat / Holy Saturday - Easter vigil

Ápr 5

10:00AM

Húsvét / Easter Sunday
Híveinkért

Válaszos zsoltár: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
Énekek: 58, 120, 142, 63, 306, 59/ Körmenetre:77.
MISSION STATEMENT
PARISH COLLECTIONS
St. Stephen King of Hungary Church Healing Mass Col. March 21st: $ 2,182.00
serves the spiritual needs of all Catholics
Maintenance Collection: $ 1,431.00
in our neighborhood, regardless of
March 22nd: $820.00
ethnicity, and also welcome all HungariEaster
flower:$ 195.00
ans who want to pray in their language
Please support your Parish!
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:
Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, Mátyás Mária, Mrs. Maureen
Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Domokos Mária, Jacques Yez,
Serfecz József, Megyeri Piroska, Joseph Toth, Neubauer Jószef,
Babochay András, Szukitch Júlia, Jurasits Mária.

ANNOUNCEMENTS
+ During Lent, every Sunday
before mass, we’ll pray the Stations of the Cross. All are encouraged to come
+ Confession time is available
before mass on Sunday.
+Today, March 29th is Palm Sunday, after mass all are invited for
breakfast, sponsored by Varga Pál
and Amika.
+ 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!
+ April 3rd - Good Friday, there
will be a collection for the Holy Land.
+ April 12 - after mass there will be a
M.H.B.K video presentation with
breakfast, all are welcome.
+ For mass intentions, please call or
stop by the office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number, please
notify the office.
+ For those parishioners who cannot
attend mass regularly, at GiveCentral.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.

HIRDETÉSEK
+ Nagyböjtben, minden Vasárnap 9:15-től
Keresztutat járunk. Mindenkit várunk a közös
imádságra, kövessük mi is Jézust a szenvedés
útján.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a
Szentmise előtt!
- Szomorúan értesítjük a kedves híveket,
hogy Mócsán Ilike fia Kispetik László, 53
éves korában, kedden délelőtt visszaadta
lelkét Teremtőjének. Őszinte részvétünket
fejezzük ki Ilikének és az egész családnak.
Gyászmiséje Március 30-án -hetfőn- délelőtt 10
ó-kor lesz a Szt. István Király Templomnál,
azután a feltámadás reményében, a Szt. József
temetőben helyezik el az elhunyt hamvait. A jó
Isten adjon neki a sok szenvedése után, örök
nyugodalmat! R.I.P.
+ Ma, Március 29 - VIRÁGVASÁRNAP.
Szentmise után Varga Pál és Amika
hozzájárulásával reggelit készítünk, melyre
szeretettel várjuk a megjelenteket.
+ Aki szeretne Húsvétra szerettei részére virágot
rendelni, kérjük használja az erre kijelölt
borítékot, amit a padokban is megtalálhatnak.
Tegyük széppé, ünnepélyessé templomunkat

Húsvét szent ünnepére.
+ Április 3 - Nagypéntek/ Szentföld gyűjtés,
jószándékú adományikat előre is köszönjük.
+ Április 12 - MHBK videó bemutató Szentmise
után, uzsonnával egybekötve.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

+ A Chicago-i Egyházmegye ebben az évben is közös Szentmisére hívja az
50. házassági évfordulót ünneplő házaspárokat. Hely: Holy Name
Katedrális. Időpont: Augusztus 30, 2:45 PM Aki szeretne ezen résztvenni,
kérjük jelentkezzen az irodában Március 29-ig.

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 tavaszi félévre:
- Április 11 és 25
Húsvéti meghívó
- Május 2 és 16
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves Családját és Barátait

a Szent István Magyar Iskola és Bokréta Néptánccsoport, zenés,
hagyományőrző Húsvéti délutánjára, vasárnap, április 5-én, 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.

Szeretettel várunk mindenkit az első alkalommal megrendezett
RETRO BULI-ba, ahol a 70-80-90-es évek legsikeresebb magyar és
külföldi előadok zenéjére táncolhatunk! Ideje : Április 25, este 7 órai
kezdettel. Belépő ára $20 / felnőtt, $ 5 /gyermek (5 évestől 16 évesig) Kérjük a
bejelentkezéshez hívja Mocsán Iliket : (773)- 736- 9156 vagy Szabó Zitát : (847)-740-4478
-as telefonszámon! A bevételt a Szt. István Templom Mindszenty termének felújítására
fordítjuk! Külön adományaikat kérjük a templom nevére szíveskedjenek kiállítani !

OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE
+ If you would like to rent the
Mind-szenty Hall for private
events, we ask that you stop by the
office at least three weeks before
the requested date.
+ The Free Reformed Church is
inviting everyone to a Poetry
Afternoon on April 12th, 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.

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki
szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre 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 12-én, 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.

A VILÁGGAL SZEMKÖZT
Uram, hadd álljak szilárdan a világgal szemközt, hadd legyek szilárd a megpróbáltatásokban, a kísértés fondorlatai között! Add, hogy ne térjek le a helyes útról, légy az enyém, s
maradjak meg a szeretetben! Add, hogy semmi se tudjon kitépni jegyesed, az Egyház
tagjai sorából, ne szakadjak el a hittől, és hadd dicsőítselek! Így veled egyesülten élek,
most a hit által, egykor majd szent színed látásában...
Szent Ágoston

