
            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 

                   A HIT ÉVE = KÉT PÁPA ÉVE! 

           Amikor XVI.BENEDEK PÁPA, a II.Vatikáni-Conszilium (Zsinat), (1962.) 
ötvenedik évfordulóján, 2012.oktober 11-én meghirdette a HIT ÉVET, a következő 
jelmondatot választotta: " KELJÜNK UTRA KRISZTUSSAL!" 
          Valószínű, hogy tudta már akkor, hogy fizikailag- és testileg gyengén, de 
LÉLEKBEN ERÖSEN fog dönteni néhány hónap múlva, egyéni-emberi (szubiektiv) 
jövőjéről, erősen odafigyelve az Egyház jövőjére- és érdekeire! Ö is velünk együtt "UTRA 
KELT KRISZTUSSAL" és folytatja is ezt az utat Nagyböjti-zarándokutunkon "VELÜNK 
EGYÜTT!" Így zarándokolnak a Krisztus követő keresztények milliói több mint kétezer 
éve ÖRÖK HUSVÉTJUK FELÉ!" 
           Ezért fontos, hogy imádkozzunk Szt. Péter- és Benedek utódjáért a jelenlegi 
jelöltekért, (A fiatal Velencei-Pátriáráért, vagy a Nigeriai Arinze, vagy a Brazil-Rio-i és az 
Argentin Buenos Aires-i bíborosokért, de Erdö Péter Bp-Esztergomi Bíboros prímás-
Érsekünkért is, aki jelenleg is az Európai Püspöki Konferenciák Elnöke, és akit nemcsak az 
olasz sajtó -Corriere della Sera, vagy Observatore Romano- hanem az Olasz Hírügynökség 
(ANSA) is, az egyik legnagyobb esélyesnek tart a pápai-címre), és amit kér Chicágoi-
Föegyházmegyénk Bíboros Érseke is, Francis Cardinal George, O.M.I. De imádkozzunk 
továbbra is Benedek Pápáért és a most szekurészédész (sede-vacante) miatt megalakult 12 
tagú "dicasterium"-ért, Irányító –Bíborosi-testületért is, hogy amikor "habemus 
papam!" (nekünk van pápánk!!!) bejelentésre, a titkos-szavazólapok elégett fehér füstje 
száll fel a Romai Sixtus Kápolna kis kéményéből, valóban méltó utódot köszönthessünk 
Krisztus Urunk Földi Helytartójaként! - Addig pedig odafigyelve egy budapesti- plakát 
hirdetésére:- A SZENTLÉLEK VÁLASZT, NE TALÁLGASS, IMÁDKOZZ!- így 
imádkozzunk:  
          ISTENÜNK! -ÖRÖK PÁSZTORUNK! - Te hívtad meg XVI. Benedek pápát Szent 
Péter hajójának kormányzására. 
          Köszönjük, hogy bölcsességgel és alázatos lélekkel viselte gondját a rábízottaknak! 
Szolgálata befejeztével add meg neki az Igazság munkatársainak megígért békét és 
szabadságot! 
          Kérünk áraszd ki Szentlelkedet Egyházunk bíborosaira, hogy Örök Igédre figyelő 
szívvel válasszák meg Roma új püspökét, akit a Te szereteted ajándékoz nekünk. 
Krisztus, a mi urunk által. Á m e n. 
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MÁRCIUS 3 - NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP  

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, Jurasits János,  

Vajda Rudi, Saller Márta, Molnár János, Mátyás Károly, 

 Mrs. Maureen Simonyi, Kovács Irénke. 

MISSION  STATEMEN 

St. Stephen King of Hungary Church 

serves the spiritual needs of all Catholics 

in our neighborhood, regardless of  eth-

nicity, and also welcome all Hungarians 

who want to pray in their language and 

keep their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTION         

March 3rd : $ 620.00 

Please support your Parish!  

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention                  Kéri/ Requested By 

MAR 3 10:00AM      Édesanya emlékére                     Mr. Mrs. Gál 

MAR 10 10:00AM 
Dr. & Mrs. Szederkényi Péter    Varga Marietta és Családja 

              Bánfi Gizella               Farkas László OFM Testvér 

Válaszos zsoltár: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk, könyörületre hajlik szíve. 

Énekek: 58, 70, 126, 127,( Szentségimádáshoz: 129, 318 ) 306, 66. 



ANNOUNCEMENTS  
+During Lent, every Sun

-day before mas, we’ll 
pray the Statins of the 

Cross. All are encour-
aged to come. 
+Today, March 3rd, 
there will be a breakfast after 
the mass  
+On March 17th, we’ll 

commemorate the 1848 

revolution. Mass is at 11 AM, 
after mass breakfast will be 
served, followed by a program 
presented by Chicago 
Hungarian organizations. 
+Please stop by the office if you 
are interested in your 2012 do-

nation paper for the tax de-
duction. 
+The 2013 donation envelopes 
are ready to be picked up in the 
Elisabeth Hall. We ask every-
one who has changed their ad-
dress or phone number to stop 
by the office and update it.  
+Those who wish to have their 
homes blessed, please stop by 
the office or contact Fr. János to 
schedule a convenient time.  
+We ask that if anyone has 
changed their address or phone 
number to please notify the of-
fice. 
+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 
+Nagyböjtben minden Vasárnap 1/4 10-től 

Keresztutat járunk. Mindenkit várunk a 
közös imádságra, kövessük mi is Jézust a 
szenvedés útján. 
+Ma, Március 3 szentmise után reggelire 
hívjuk a kedves híveket. 

+Régi templomtagunk Szabó Ilonka, 89 éves korában 

megtért teremtőjéhez. Gyászmiséje tegnap volt 

templomunknál, a Calvary - Evanston- temetőben 

helyezték örök nyugalomra. Őszinte részvétünket 

fejezzük ki a Családnak. Nyugodjék békében! 

+Kérjük a kedves híveket, hogy ne felejtkezzenek el a 

ANNUAL CATHOLIC  APPEAL  megajánlásról. 

Borítékot felvehetik a bejáratnál, vagy az irodában. 

Előre is köszönjük jó szándékú adományaikat. 

+Imádkozzunk, hogy Szt. Péter széke ne maradjon 

sokáig üres, imádkozzunk, hogy Szt. Péter utódja 

mielőbb a Katolikus Egyház élére álljon. 

 +Húsvéti Lelkigyakorlatot tartunk Templomunk-

ban, Március 8-án, péntek este, 6 órakor ökumenikus 

imaóra,  Március 9-én, szombaton, egész napi 

elmélkedés és csoportos beszélgetések, Március 10-

én, vasárnap,  mise után Szentségimádás.  
+ Március 17. Ezen a napon emlékezünk a Márc. 15-ei 

eseményekre és az 1848-as szabadságharc hőseire. 

Szentmise 11ó-kor kezdődik ünnepi bevonulással. 
Reggeli után a Chicago-i Egyházak és Szervezetek 
közös rendezésében és szereplésével megemlékezünk 
azokról, akik életüket adták a szabadságért. Szeretettel 
hívunk és várunk minden magyar testvérünket. 
 +A 2013-as borítékokat az Erzsébet teremben felve-
hetik a kedves hívek. Vigyék el ismerőseiknek is,ezzel 
is postaköltséget spórolunk meg. Esetleges címváltozást 
kérjük jelentsék be az irodába.  
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megvál-
tozott, jelentse be az irodába. 
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik elékére. 
Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 
 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

 MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE! Aki 

szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-

dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 

legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk 

irodájában, vagy hívja a Templomot. 
+Templomunk eseményeit és a fényképeket  
megtekinthetik:  www.stephenchurch.org 

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/  

Bóbita Népi Tànccsoport  időpontok:                                          

                        Március 16 és  23 

                        Április 13 és 27 

                        Május 4 

OUR HUNGARIAN  

COMMUNITY AND HERITAGE 
 
+If you would like to rent the 
Mindszenty Hall for private 
events, we ask that you stop by the 
office at least  three weeks before 
the requested date. 
+To learn more about our events,  
please visit our website at 
www.stephenchurch.org 

                      3.NAGYBÖJTI VASÁRNAPUNKON A HELYES       

BÚNBÁNATTARTÁSROL SZOL AZ EVANGÉLIUM: de Jézus evangéliumi tanítását 

nem elég csak hallani, hanem MEGHALLANI kell, vagyis tettekre váltani- és 

KÖVETNI JÉZUST! Most, a HIT ÉVÉBEN "Keljünk útra Krisztussal!" Menjünk 

tovább EGYÜTT VELE nagyböjti-zarándokutunkon, hogy VELE EGYÜTT is 

érkezzünk HUSVÉTRA. Váljunk eggyé VELE a szenvedésben és a halálban, hogy 

eggyé válhassunk VELE feltámadásában is: mindent ÖÁLTALA-ÖVELE- ÉS 

ÖBENNE! 

           A Gondviselő Isten utjai- és tervei titokzatosak: nem tudjuk miért engedi meg 

Isten a szenvedést és a gonoszságot, de Jézus evangéliumi tanításából 

következtethetünk, hogy életünk eseményeiben benne van szeret teljes figyelmeztetése 

a MEGTÉRÉSRE, az állandó készenlétre. 

          Tetteinket Isten barmikor számon kérheti, de időt is ad a bűnbánatra. 

          És Isten türelme végtelen: de mi emberek egyre inkább türelmetlenek vagyunk! 

Türelmetlen az evangéliumi fügefa gazdája is, és elfelejti, hogy emberé a munka, 

Istené az áldás! De erre nekünk is jobban kell figyelnünk: főleg most nagyböjti 

zarándok-utunkon, hogy csak Isten akaratát keresve, Jézus Krisztus evangéliumi 

tanítását megva-lósítva juthatunk el az igazi HUSVÉTRA, földi életünk nagyböjtje 

végén pedig a FELTÁMADÁSRA, az ÖRÖK HUSVÉTRA! 

Adja Isten, hogy így legyen: Á m e n. 
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