NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
A farsang befejeződött, a nagyböjt elkezdődött: a bűnbánat-, a
megtisztulás-, az áldozatvállalás- és a böjtölés időszaka. A nagyböjti szent
idő, a szent 4O nap hamvazószerdától tart nagycsütörtök estig: Krisztus
Urunk is 4O napos böjttel kezdte Nyilvános-Megváltói-Működését.
Ahogyan Ő legyőzte böjtölésével a kísértést, ugyanúgy kell nekünk is legyőznünk
kísértéseinket: a test-, a hatalom- és a világ kísértéseit! (Mt 4,1-11).
A hamvazkodás is a helyes böjtre figyelmeztet mindannyiunkat, mint EgyházunkSzentelménye, amely "Az Egyház imái által gyógyító erőt nyer és lelkünkben az őszinte
bűnbánat felébresztésére szolgál, hogy általa egy új- és jobb életre feltámadjunk, és igy
évről-évre Húsvétjainkat is megtisztult lélekkel ünnepelhessük!" (Irta XVI.Benedek Pp.
2012-es Nagyböjti-Körlevelében).
Nagyböjti-Keresztútjaink-Stációi (Állomásai) is Jézus Krisztus szenvedésére- és
kereszthalálára emlékeztetnek: de hisszük- és tudjuk, hogy "nagyböjtünk- és
keresztútunk" végén 15. állomásként ott a Húsvét, ott a Feltámadás!
Nagyböjtben levetjük farsangi-jelmezeinket és farsangi álarcunkat, és "maszk"
nélkül, tiszta arccal- és nyitott lélekkel állunk Isten szent színe előtt: a nagyböjt
küszöbén kérve a Szentlélek erősítő kegyelmét! Jézust is a Szentlélek vitte ki a
pusztába -a Jeruzsálem és Jerikó közötti kopár hegyre- ahol megkísértette a gonoszlélek, el akarta távolítani megváltói-küldetésének teljesítésétől!
Imádkozzunk, hogy valóban szent legyen ez a 4O napunk: a Szentlélek ereje által
a kísértéseket legyőzve és Kegyelmekben gyarapodva készülhessünk Húsvét Szent
Ünnepére. És ahogyan Jézus határozottan elutasította a kísértőt, nekünk is Jézus
határozottságát kell alkalmaznunk. Annak a Jézusnak a határozottságát, aki helyettem
semmit, de értem mindent meg tesz: vezet minket továbbra is nagyböjti-földikeresztútunkon, hogy Vele együtt eljussunk az Örök-Húsvétra. A m e n.
A KERESZT ÚTJÁN
Vianney Szent János szavaival buzdítjuk testvéreinket Nagyböjtben: „A kereszt
útján, gyermekeim, csak az első lépés nehéz. Legnagyobb keresztünk nem maga a
kereszt, hanem az, hogy félünk tőle. Nincs meg a bátorságunk, hogy hordozzuk,
jóllehet tudjuk s tapasztaljuk, hogy kikerülni nem lehetséges; utolér bennünket.”
E nemes gondolat megélését nagyban segítheti a pénteki keresztút is. Elvégezhetjük
egyénileg vagy közösségben, családi vagy baráti körben. Ápoljuk szívünkben az Egyház nagyböjti ájtatosságát, s elmélkedjünk Jézus szenvedéséről és megváltó haláláról.
EGY GONDOLAT
A keresztény ember kéri Istentől a mindennapi kenyeret és az örök élet Kenyerét.
Nemcsak magának, hanem embertársainak is. Hiszen látjuk a mai ember testi-lelki éhségét. S éreznünk kell az egymásért való felelősségünket.
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MÁRCIUS 5 -NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP
Nap/Day

Mar 5

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

10:00AM Mócsán Ilike meggyógyulásáért

Templom hívei

Templom híveiért

Mar 12 11:00AM

Válaszos zsoltár: Könyörülj, Urunk, Istenünk,

mert nagy a vétkünk.
Énekek: 58, 58-4-5, 109, 60, 306, 71.
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 COLLECTIONS
Feruary 26th: $ 1,020.00
Please support your Parish!

May God bless your generosity!

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, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos
Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef, Babochay András,
Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna,
Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga, Mocsán Ilike.

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 5th, coffee
and pastries will be served after
the mass.
+ On Sunday, March 12, - we’ll
commemorate the 1848 revolution.
Mass will be at 11 AM,
after mass breakfast will be served,
followed by a program pre-sented by
Chicago Hungarian organi-zations.
+ 2017 envelopes are available in St.
Elizabeth Hall.
+ Please stop by the office to sign up
with Pongracz Cilike if you are
interested in your 2016 donation
paper for the tax deduction.
+ Please report any changes in address or phone number to the office.
+ Sunday mass intentions for our
loved ones can be requested in the
office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.
+ 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 9:15től Keresztutat járunk. Mindenkit
várunk a közös imádságra, kövessük mi
is Jézust a szenvedés útján.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a
Szentmise előtt!
+ Ma, március 5. - Szentmise után
süteménnyel és kávéval várjuk a híveket.
+ Március 12-én emlékezünk az 1848-as forradalomról. A Szentmise 11 ó-kor kezdődik, ünnepi bevonulással. Uzsonna után a Chicagó-i
Egyházak és Szevezetek közös rendezésében emlékezünk 1848 eseményeire.
+ Erzsébet teremben felvehetőek a 2017-es évi
boritékok.
+ 2016-os adományok adóbevallásához
szükséges papírokat felvehetik az irodában
Pongrácz Cilikénél.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
+ Azok részére akik ritkábban tudnak templomba
járni, de szívűkön viselik a templomunk sorsát,
lehetőség van adományozni templomunk és az
Szt. István Magyar Iskola részére a
GiveCentral.org web oldalon, hitel kártyáról
vagy bank számláról, egyszeri vagy rendszeres
adományokat ajánlani.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi
Tánccsoport tanítási dátumok: Március 11 és 25,
Április 8 és 22, Május 6 és 13.

Dear Parishioners,
I love to eat! You have learned that about me in the short time I’ve
been with you. You have also learned that I have taken a special liking to
Hungarian food. I don’t know if I’m ever going to lose weight around here.
This past week I was grateful for the spiritual practices that come with Ash
Wednesday to begin our Lenten season. I appreciated the humble signing of
ashes on my forehead as a reminder that I need to repent of my sins. I love
the extra prayer time during Lent that is like an oasis of peacefulness in the midst of my
hectic schedule. I enjoy engaging in additional works of charity during Lent especially
doing things that help poor people know that God loves them. However, I hate fasting!
It makes me crabby, out of sorts, and physically weak. I feel sorry for people around me
when I fast. However, I do it because it is an important spiritual practice in our Catholic
tradition designed to remind me of what Jesus said in the Gospel today, “One does not
live on bread alone,but on every word that comes forthfrom the mouth of God." Much
as I hate to admit it, there are more important things in life than food!
During Lent we look to fast from all those things that are leading us away from
God rather than toward God. We try limit our intake of food and drink as a reminder of
the fact that there are more important things in life than that and that we might be too
dependent on those things. We also fast from certain behaviors like losing our temper
with our co-workers, gossiping about people, looking at pornography, talking about
what’s wrong with the world all the time, being nasty to people who are different from
us and the like. We get rid of those things just like Jesus got rid of Satan in the desert by
repeating his own words, “Get away, Satan!” Whenever we feel tempted to sin all we
have to do is call on the name of Jesus and he will give us his strength. Trying to be the
good and holy people God calls us to be is a battle. However, we have powerful weapons with which to fight this battle: prayer, scripture, the sacraments of the Church and
works of charity.
We can’t do anything to make ourselves permanently sinless until we die. Human
nature is ordered toward the good but that darn Adam and Eve gave us a propensity toward sin. So, during Lent we may ask ourselves a question: Am I partaking of the Tree
of Life which is a close personal relationship with Jesus or am I partaking of the Tree of
Death by acting in cahoots with the devil wreaking all sorts of havoc on the world? The
fact that it is even possible for us to choose the tree of Life is because Jesus gave his
life for us. During Lent it’s time to give our lives totally to him.
I am happy to be walking the journey of Lent with you. May it be a time of spiritual renewal for all of us here at St. Stephen, King of Hungary, one of the finest restaurants in all of Chicagoland!
In God’s love,
Father Michael Knotek

