
 

 

Nagyböjt 3. vasárnap 
        OLVASMÁNY Mózes második könyvéből 
    Isten a Sínai-hegynél táborozó népnek ezeket a parancsolatokat hirdette ki: 
  "Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjérôl, a szolgaság házából. 
Ne legyen más Istened rajtam kívül! 
   Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki az 
ô nevét hiába veszi! 
   Emlékezzél meg a szombatról és szenteld meg! 
   Tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened 
ad neked!            Ne ölj!           Ne törj házasságot!           Ne lopj!  
   Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen! 
   Ne kívánd el felebarátod házát, ne kívánd el felebarátod feleségét, sem szolgáját, sem 
szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé!" 
Ez az Isten igéje. 
        SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 
   Testvéreim! A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi 
azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak 
meg oktalanság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten 
ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek az „oktalansága” bölcsebb az embereknél, és 
Istennek a „gyöngesége” erősebb az embereknél. Ez az Isten igéje. 
        EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 
  Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden 
őbenne hívő.  
      † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 
   Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A 
templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, 
akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, 
ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat 
felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek 
Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a 
házadért való buzgóság.” 
   A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?” 
   Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölé-
pítem!” 
   A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt 
fölépíted azt?” 
   Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak 
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. 
   És amíg (Jézus) a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert 
látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyáju-
kat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi 
lakik az emberben. Ezek az evangélium igéi.  
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VÁLASZOS ZSOLTÁR:Uram, Istenem,  

                                  örök életet adó igéid vannak.    

      In your prayers, please remember these parishioners or  

relatives and friends of parishioners who are sick and in need of 

God’s healing grace:   Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, 

Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva, 

Fazakas Ida. 
 
 

 

MISSION  STATEMENT 
St. Stephen King of Hungary Church serves the 

spiritual needs of all Catholics in our neighbor-

hood, regardless of ethnicity, and also welcome 

all  Hungarians who want to pray in their lan-

guage and  keep their cultural traditions alive! 

MÁRCIUS 7. - NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP 
3rd Sunday of Lent    

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
Mar 7 10:00AM 

Memory of Ilona Mocsán               Szt. Erzsébet   
Mócsán Ilike emlékére                  Oltáregylet 

Mar 14 10:00AM 
Memory of Ilona Mocsán              Gödölley Mihály,        
                                                         Iréne és Családjuk  

PARISH  COLLECTIONS  
February 28th:  $ 545.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

 

 

HIRDETÉSEK  
+ Minden vasárnap a Szentmise előtt 1/2 10 -től Keresz-
tutat járunk. Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt Krisz-
tus Urunk szenvedésének körútján, ezzel is készüljünk 
lelkiekben Húsvét ünnepére.  
+ Március 7.-  A mai Szentmisét Skerl Alfonz atya 
mutatja be a híveknek, Fr. Ed egy másik templomban 
misézik. Mint mindig, örömmel látjuk Fonzi atyát 
körünkben. 
+ Jövő vasárnap, március 14. lesz a tavaszi óra 
átállítás, előre kell alítani az órákat, vigyázzunk hogy 
ne késsünk el a szentmiséről. 
+ Aki szeretné postai úton megkapni a 2020-as év 
adomány kimutatását, kérjük jelentse be igényét a  
773-704-5050-es telefonon, -üzenetet hagyhat- vagy  
e- mailen: marikakatona@msn.com. Személyesen is 
felvehetik az irodában. 
+ Március 14. Aki szeretne szerettei javára virágot 
rendelni Húsvétra, kérjük használja az évi boritékját. 
Virágok ára: 10 dollár. Adományokat hálásan elfo-
gadunk. Tegyük széppé, ünnepélyessé templomunkat 
Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére! 
+ Március 14. 2. gyűjtés lesz a Közép és Kelet Európa 
Templomai számára.  
+ Imádkozzunk Fazekas Idáért! 
+ Kérjük, hogy használják rendszeresen a vasárnapi 
adomány boritékokat, hiszen ezek bevétele nagy 
segítséget nyújt  templomunk kiadásaihoz. A 2021-es évi 
adomány boritékokat felvehetik a Szt. Erzsébet terem-
ben. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megvál-
tozott, jelentse be az irodába.  
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen 
az irodánál. 

ANNOUNCEMENTS  
 + During Lent, we will have 
stations of the cross every 
Sunday at 9:30am. All are 
welcome to join us in prayer. 
+ All those who would like to 
have the 2020 donation state-
ment mailed out to them, 
please contact Marika Katona 
at 773-704-5050 or e- mail 
marikakatona@msn.com. 
The donation statement could 
also be picked up in the of-
fice 
+  Sunday, March 14, 2021, 
Daylight Saving Time starts 
in the United States. Clocks 
are turned forward one 
hour from 2 am to 3 am. 
+ March 14th Easter flowers 
can be ordered on behalf of 
your loved ones, $10/flower. 
+ March 14th, there will be 
a second collection benefiting 
the Central and Eastern Euro-
pean Catholic Churches. 
+ The 2021 donation enve-
lopes are ready to be picked 
up in the Elisabeth Hall.  
+We ask that if anyone has 
changed their address or 
phone number, please notify 
the office. 
 + Sunday mass intentions for 
our loved ones can be re-
quested in the office. 

 

FERENC PÁPA ÜZENETE 

      Az Evangélium örömhíre betölti a szívét és az egész életét azoknak az embereknek, 

akik találkoznak Jézussal. Azok, akik hagyják megmenteni magukat, megszabadulnak 

bűneiktől, szomorúságaiktól, a belső ürességtől és az elszigeteltségtől. 


