
Krisztus, aki Cirenei Simont arra méltattad, hogy vigye a keresztedet, 

 fogadj minket is kereszted alá, fogadj oda minden embert, és ajándé- 

kozz meg mindenkit a készséges engedelmesség kegyelmével. 

Add, hogy el ne fordítsuk tekintetünket azoktól, akikre ránehezedik a 

 betegség, a magány, az éhezés, az igazságtalanság keresztje. Add,  

hogy egymás terhét hordozva a kereszt Evangéliumának tanúivá vál- 

junk, a te tanúiddá, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen   

                                                                                   Boldog II. János Pál pápa 

                        MIÉRT IS A NAGYBŐJT! (néhány hasznos gondolat) 

 

                 Sok fiatalban felvetődik a kérdés a hit lényegével kapcsolatban ? 

                 Vajon a nagybőjt szükségszerü hitünk megvallásához, vagy nem ? 

                 Bármennyire is alkalmatlannak találjuk, mint hitünk részét, a nagybőjtöt: 

Jézus ezuton hiv meg a megváltás nagy ajándékainak kiosztásához és arra kér, hogy 

hozzunk áldozatot (nagybőjti lemondásaink révén: pl. nem fogyasztunk édességeket, 

kevesebbet szórakozunk stb.) 

 

                  A nagybőjt legfontosabb mondanivalója:hogy Jézus a kereszten kiengesz-

telte az Atyát büneinkért! és megbocsájtást hozott számunkra az Atyánál.  De ezért 

jogosan várja, hogy mi is bünbánatot tartsunk és megbocsássunk egymásnak. Akármint 

is gondolkozunk a bünről, mégis el kell mondanunk, hogy a bün "nem magán ügy", 

tudni illik vele másoknak is ártunk, és éppen ezért komolyan kell gondolkoznunk  a 

megbocsájtásról tudni illik amig másokat hazugsággal félrevezetünk, vagy megcsalunk 

akár szóval, akár cselekedettel, addig nem mondhatjuk, hogy a bün magán ügy. A 

tékozló fiú történetében megtapasztaljuk, hogy Jézus készséges a megbocsájtásban, ha 

van bennünk igaz bünbánat és őszinte megtérési szándék. 

 

                  A nagybőjt a legalkalmasabb idő arra, hogy "bünbánatot" tartsunk és ráé-

bredjünk nyomorúságainkra, - tudva azt - hogy Jézus azért szenvedett és halt meg, 

hogy megváltást hozzon számunkra. Azonban nem szabad felednünk, hogy nekünk is 

közre kell müködni saját üdvösségünk érdekében. Ne múlasszuk el ezt a nemes ki-

hivást saját üdvösségünk érdekében.  

Válaszos zsoltár:  Az Úr szine előtt járok az élők földjén. 

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 
 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2012 
Telephone: (773) 486-1896 

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Fr. Sándor Siklodi 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

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, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi,  

Butkovich Adél, Boesze János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János,  

Katona Jenö, Szabó Terike . 

MÁRCIUS 4 -NAGYBŐJT 2. VASÁRNAPJA   

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

MAR 4 10:00 AM  Ifjuságunkért  

MAR 11 10:00 AM  
Dr. Szederkényi Péter és Jutka Nagyszülőkért     

                                                      Varga Marietta és Családja  

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! 

PARISH  COLLECTION  

February 26th : $ 680.00   

 Please support your Parish!  



       ANNOUNCEMENTS  

+During Lent, every Sun-

day before mas, we’ll 

pray the Statins of the 

Cross. All are encouraged 

to come. 

+ The 2010 charitable con-

tributions statement for 

your taxes are available in 

the office. Please call the 

office if you would like to have it 

mailed out to you. 

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

numbers to please notify the of-

fice. 

+For mass intentions,  please call 

or stop by the office.  

+On March 18th, 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. 

+We would like to ask our pa-

rishioners to please be consider-

ate to others when parking in 

front of our church in the handi-

capped space. This will ensure 

that older parishioners with 

proper permits will get priority. 

+To see more about events  at 

our church,  visit our website at      

www.stephenchurch.org 

    HIRDETÉSEK 

+Elkezdödött a bőjti időszak: min-

den vasárnap KERESZTUTAT 

járunk Sándor atya vezetésével a 

Szentmise előtt. Mindenkit hívunk 

a közös imádságra.  

+ Adóbevalláshoz szükséges 

adománypapírt egyéni kérésre nyom-

tatunk és postázunk, amennyiben erre 

igény van. Kérjük, hívják a templo-

mot, vagy Szentmise után jelentkezzenek az 

irodában 

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodába. 

+Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy is-

merőse beteg és szeretnék, hogy Sándor atya 

meglátogassa, jelentsék be az irodában, vagy 

hívják a Templomot.  

+Márc. 18 1848 márciús 15-re emlékezünk. 

Szentmise 11ó-kor lesz, majd reggeli után a 

Chicagó-i Egyházak és Egyesületek közös 

rendezésében megemlékezünk azokról, 

akik életüket adták a szabadságért. 

Szeretettel hívunk és várunk minden mag-

yar testvérünket!  

+Kérjük a híveket, hogy a mozgáskorlátozásra 

kijelölt helyet hagyják szabadon azok számára, 

akik jogosultak erre. Illegálisan használt 

mozgássérült papír az új törvény szerint $500.00 

büntetéssel jár. Legyünk tekintettel fele-

barátainkra, akik rászorulnak a Templom előtt 

kijelölt 4 parkoló helyre. Köszönjük 

megértésüket és együttműködésüket!  

+Templomunk  eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org 

 OUR HUNGARIAN COMMU-

NITY AND HERITAGE 

 
+If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit  chicagohun-
garians.com 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő 

magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon 

mindenezekről tájékozódhat. 

                                                                       19 sz. Hunyadi Mátyás  

                                                                  Cserkész Csapat Történelme 

 

          Az első cserkészcsapat Chicagoban 1963-ban alakult Debreceni Béla 

vezetésével. Először a 4-es számú Hunyadi Mátyás, majd  1972-ben kapta mostani 

számát. A csapat köré olyan családok tömörültek, amelyek szükségesnek tartották a 

magyar nevelést.  

          1991-töl  állandó Cserkész otthonra találtak a Szent István templomban. A 

szülök segitségévél  a csapat kis őrsi szobákat épitett a templomtoronyban. A 

Mindszenty  terem meg kiváló helységnek bizonyult a sorakozásra és közös népi-

játékokra.  

      Reményik Sándor - Istenarc 

Egy istenarc van eltemetve bennem,  

Tán lét-előtti létem emlék-képe!  

Fölibe ezer réteg tornyosul, 

De érzem ezer rétegen alul, 

Csak nem tudom, mikép került a mélybe. 

  

Egy istenarc van eltemetve bennem,  

Néha magamban látom, néha másban.  

Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,  

Ha rossz órámban eltűnik egészen  

Alter-egóm az örök vándorlásban. 

 

Egy istenarc van eltemetve bennem,  

A rárakódott világ-szenny alatt.  

A rámrakódott világ-szenny alól,  

Kihűlt csillagok hamuja alól  

Akarom kibányászni magamat. 

  

Egy istenarc van eltemetve bennem,  

S most ásót, kapát, csákányt ragadok,  

Testvéreim, jertek, segítsetek, 

Egy kapavágást ti is tegyetek,  

Mert az az arc igazán én vagyok. 

  

Egy istenarc van eltemetve bennem:  

Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.  

Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.  

S bár világ-szennye rakódott reája, 

Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza. 

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/

