
 

 

       EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 
Jézus mondja: † „Én vagyok a feltámadás és az élet: * aki bennem hisz, nem hal meg 

örökre.” Jn 11,25a és 26 – 6. tónus.    

 

       † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből  
        Én vagyok a feltámadás és az élet.  

        Abban az időben: 

        Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: „Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!” Amikor 

Jézus meghallotta ezt, így szólt: „Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére 

fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.” 

        Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár 

beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz: „Menjünk 

el ismét Judeába!” 

       Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. 

       Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. 

Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De 

tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki: 

„Testvéred fel fog támadni.” Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a 

feltámadáskor, az utolsó napon.” 

        Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg 

is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” 

Márta ezt válaszolta neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, 

aki a világba jön!” 

        Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezt: „Hova temettétek?” 

Azok így szóltak: ,jöjj, Uram, és lásd!” Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók 

megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szerette őt!” Némelyek azonban így szóltak: „Ő, 

aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?” 

Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt 

barlang volt. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ!” Márta, az elhunyt testvére megje-

gyezte: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus ezt válaszolta neki: 

„Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!” Elvették tehát a követ. Jézus 

az égre emelte szemét, és így szólt: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, 

hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttél engem!” 

E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!” A halott azonnal kijött, kezén és lábán a 

rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: „Oldjátok 

föl, hogy járni tudjon!” 

        A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. 

        Ezek az evangélium igéi.  

Jn 11,1-45 rövidebb: Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45  

 

 

MISSION  STATEMENT 
St. Stephen King of Hungary Church serves the spiritual needs of all Catholics in our 

neighborhood, regardless of ethnicity, and also welcome all  Hungarians who want to 

pray in their language and  keep their cultural traditions alive! 
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MÁRCIUS 29 - NAGYBÖJT 5. VASÁRNAP  

Fifth Sunday of Lent 

Tisztelettel közöljük kedves híveinkkel és Chicago környéke Magyarságával 

hogy a Chicagói bíboros döntése alapján, a vasárnapi szentmisék és minden 

más aktivitás a templomunk épületében elmarad, újabb közleményig. 

Cupich bíboros közleményét lehet olvasni vagy meghallgatni  üzenetét  a 

 https://www.archchicago.org/statements 

Legyünk egymás iránti felelősségérzékkel és Istenhez fordulva, imádságban 

éljük e megpróbáló időket. 

******     

There will be no mass at our church,  

Cardinal Blase J. Cupich, archbishop of Chicago, mandated the suspension 

until further notice of all liturgical services effective Saturday, March 14th. 

You could read Cardinal Cupich's statement or view the  pastoral message 

to all Catholics of the Archdiocese of Chicago in response to the COVID-19 

(coronavirus) outbreak. 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and 

friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: 

Mátyás Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna,  

Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet. 

https://www.archchicago.org/statements
http://give.archchicago.org/site/R?i=SH1gDbsYmgfR2YfnmxKl2Q


 

 

       Dear Parishioners, 

       I have a few good friends upon whom I know I can depend. To be 

honest, I probably do have more than a few friends but I have trust is-

sues! 

      It is said that we can count the number of our true friends on the fin-

gers of one hand. So, If that is true, then I think I’m doing okay. 

      Jesus had great friends and He was also a really good friend, particu-

larly so, to the man called Lazarus. He wept when Lazarus died and He would stop at 

nothing to save His friend, even in death. 

      We hear today how Jesus brought Lazarus back to life. 

Jesus feels the same way about you as He did about Lazarus. You can count on Him. 

And to be honest, He is the only person upon whom we can count. 

But, can He count on us? 

Can we be counted as a friend of Jesus and can He really count on us? Or will we let 

Him down? 

      These are the questions we ask ourselves during Lent. 

Sin kills us. Pride separates us from our loved ones. Self pity isolates and makes us feel 

that we are alone. 

       Jesus is calling us all, to put those things aside and to come alive with faith. What 

matters is that Jesus wants us to be alive to Him and dead to sin. 

       As we let go of our sinful tendencies, so we like Lazarus, push aside the stone of 

the tomb and walk towards the light and we walk towards our friend.  

       Lent is a great time to find out who our friends are. It is also a good time to find out 

who our best friend is! 

 

Feketevasárnap 

       Nagyböjt 5. vasárnapjának népi neve. A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki a 

Szenvedő Krisztus képe, megjelenik a Fájdalmak Férfia. Testvérek, vegyünk részt 

fájdalmában, de lássuk meg benne a Győzőt is. Nézzük benne a Királyt, aki szenvedése 

által a kereszt trónjáról uralkodik. Gondoljuk végig, hogy mennyire vettük komolyan az 

idei Nagyböjt kihívásait? 

GONDOLJUK VÉGIG... 

Ez a hét a bűnbánat hete.  Gondoljuk végig: mi is köt bennünket az élethez, és mi távolít 

el tőle? Miképp teljesedhetne ki az életünk, ha a bűneink nem tennének tönkre mindent 

bennünk és körülöttünk? Hogyan van benne az élet és a halál a gondolatainkban és 

cselekedeteinkben? Most nagyon mélyen a szívünk és lelkünk legmélyére kell néznünk, 

hogy meg is lássuk mindazt, ami bennünk van: mikor térünk az élet, mikor a halál felé. 

 

 

 

        
 

     

 

 

 

 

 

 

 

        

 
        

 

Nagyböjt 5. vasárnap   

 

         OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből  

        Belétek oltom lelkemet és életre keltek.  

       Így szólt az Úr Ezekiel prófétához: „Jövendölj és így beszélj népemhez: Ezt mondja 

az Úr, az Isten: »Íme, kinyitom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és 

elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyi-

tom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és 

életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam 

ezt, és végbe is vittem«” – mondja az Úr. 

         Ez az Isten igéje.          Ez 37,12b-14  

 

    VÁLASZOS ZSOLTÁR  
    Válasz: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála. – 1 D2. tónus.  

Előénekes: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, * Istenem, hallgass a szómra. 

Füled figyeljen fel * könyörgő szavamra. 

    Hívek: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.  

E: Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat? 

De nálad bocsánatot nyer a vétek, * ezért félve tisztelünk téged. 

    H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála. 

E: Tebenned remélek, Uram, * és igédben reménykedik lelkem. 

Lelkem várja az Urat, * jobban, mint éji őr a hajnalt. 

    H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála. 

E: Jobban, mint éji őr a hajnalt, * várja az Urat Izrael. 

Mert az Úrnál az irgalom, † és bőséges a megváltás nála, * ő váltja meg Izraelt minden 

bűnétől. 

    H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.       

         Zsolt 129,1-2.3-4ab.4c-6.7-8  

 

      SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből  

Isten Lelke, aki Jézust feltámasztotta a halálból, bennetek lakik.  

Testvéreim!  

Aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint 

éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nem lakik Krisztus Lelke, az nem 

Krisztusé. Ha Krisztus bennetek lakik, jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megi-

gazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust 

a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre 

kelti a bennetek lakó Lelke által.  

Ez az Isten igéje.       Róm 8,8-11  
 


