ANNOUNCEMENTS
+ During Lent, we will have stations of the cross every Sunday at
9:30am. All are welcome to join us
in prayer.
+ Confession time is available before mass on Sunday.
+ The 2020 donation envelopes
are ready to be picked up in the
Elisabeth Hall.
+ Please stop by the office if
you are interested in your 2019
donation paper for the tax deduction.
+ Today, March 8th, we invite
everyone for coffee and pastries
after mass.
+ On March 15th, we honor he
heros and events of 1848. Mass
will be at 11am, celebrated in
Hungarian, followed by the
commemoration.
+ On March 22nd, we invite
everyone for breakfast after mass.
+ 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, donations can be made through
GiveCentral.org.

HIRDETÉSEK
+ Nagyböjt időszakban minden vasárnap 1/2 10-től
Keresztutat járunk, követve Krisztus Urunk szenvedésének útját. Mindenkit buzdítunk a közös
imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy régi
hűséges templomtagunk, Baksay István,
életének 87. évében, hosszú betegség után
Március 4-én megtért Teremtőjéhez. István
és családja igazi katolikusként szerette és
támogatta templomát. Őszinte részvétünket
fejezzük ki özvegyének, Máriának, gyermekeiknek és családjaiknak. Béke poraira!
+ Az Erzsébet teremben felvehetőek a 2020-as évi
boritékok.
+ 2019-es adományok kimutatása
adóbevalláshoz, az irodában felvehetők.
+ Ma, Március 8 - Szentmise után sütemény és
kávé lesz.
+ Március 15 - 1848 eseményeire és hőseire emlékezünk. A Szentmise 11 ó-kor kezdődik ünnepi
bevonulással, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a
Magyar Iskolák tanulóit és oktatóit, a Hunyadi
Mátyás Cserkészcsapatot. Szentmise - Skerl Alfonz
atya celebrálja - után reggeli, majd ezt követi ünnepi megemlékezésünk.
+ Március 22. - Szentmise után reggelire hívjuk a
kedves híveket.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
tanítási napjai: március 14 és 28, április 11 és 18,
május 9 és 10 - Anyák napi ünnepély
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MÁRCIUS 8 - NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP
Second Sunday of Lent
Nap/Day

Idő/Time

Mar 8

10:00AM

Mar 17 10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Baksay István
Szt. István Király templom hívei
Memory of István Baksay
1848 hőseire és áldozataira emlékezünk

Válaszos zsoltár: Kegyes szemed legyen rajtunk,

tebenned van bizodalmunk.
Énekek: 58, 58 4-5, 70, 126, 306, 66.
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
March 1st: $ 177.00
Bld. Maint.:$ 75.00
Vigil light:$ 70.00
Church in Central & Eastern
Europe:$ 60.00
Please support your Parish!

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, Mátyás Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos
Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet.

Dear Parishioners,
The saying goes: Variety is the spice of Life! As human beings, if we
keep doing the same thing over and over again, we get into a rut. We
may even get bored! We are human beings and capable of adapting and
learning and growing.
So it is good to mix things up, even in our prayer life.
We were all taught to pray in one way as children. We learned prayers
and we were shown devotions. They were all very useful and they kept us faithful.
However, as we grow in prayer, so we must dare to change our prayer habits and develop them so that we do not get bored or fall into a spiritual rut.
One person said to me that they find prayer very difficult because after five minutes
they become distracted and give up! To that, I say, well, why not try something else so
that you do not get so distracted? Mix it up: so for example, today, i will thank God and
make a list of the blessings that i have received and then tomorrow i will list my sins, all
of them! And then on the following day, I will just sit in silence to see what God has to
say about it.
Whenever you meet a friend for dinner or for coffee, do you always talk about the
same thing? No, you mix up the conversation, sharing about your life, which is always
changing.
Today on Mount Tabor, Jesus shows his disciples a different side of Him. The glorious
side, the side they had not seen so far. Jesus wants us to know Him from all angles. So
we need expand our prayer horizons and experience God in different ways.
My uncle was what my mother calls a very “plain eater”. He nearly always ate the
same every day. He alway had fries with everything. This changed when my brother
turned 18 and we all had a special dinner at an Indian Restaurant where they did not
serve fries. My uncle was convinced for the first time to try rice. Yes, he had never
eaten rice before he was 75. Everyone was very amused but you know what, he liked it.
And from then on, he ate rice every day instead of the fries until he passed into eternity!
The lesson? Do not be a “Plain Prayer”
We can change, we need to change. That is why God gives us Lent!
ELMÉLKEDÉS
FÉNYEDDEL TÖLTS BE
Uram, te fent a fénylő magasságban élsz és uralkodol, és szeretettel, fényt árasztva
gondot viselsz a földre. Ahogy a napfény sötét éjszaka után beragyogja a földet, úgy
tölts be engem is fényeddel, sugaraddal örömben, szenvedésben egyaránt.
Érezze szívem az örökkévalóság szépségeit, a mennynek fényeit, hogy legkisebb
feladatomat s legnehezebb munkámat is világosság hassa át,s az életem tiszta és átlátszó
legyen.
Margitta von Quast

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP
A táborhegyi jelenetben a Biblia három nagy böjtölője beszélget
egymással, akik a törvény és a próféták képviselői. Ők alkalmassá váltak
az Istennel való találkozásra. Nekünk is alkalmassá kell válnunk az
Istennel való találkozásra, nekünk is szükségünk van a Tábor-hegyi
élményre. Péter, Jakab és János is részesült ebben az élményben és különleges szerepet
fognak majd betölteni a kezdeti Egyház életében. Jakab lesz az első vértanú az
apostolok közül, János kineveli a második keresztény nemzedéket, Péter pedig
összefogja és megerősíti Jézus Krisztus fiatal Egyházában testvéreit. Mózes és Illés
személyében jelen van a törvény és a próféták.
Mint Jézus megkeresztelkedésénél, a fénylő felhőből, itt is az Atya szózata hallatszik:
"Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!"
A színeváltozás, mint dicsőséges fény természetfeletti jelenség, amellyel a Mennyei
Atya igazolja Jézus Istenfiúságát és küldetését. A Tábor-hegy, mint magaslat Isten
közelségét jelenti. A színeváltozás csodája megváltoztat és erősít bennünket nagyböjti
útunkon, segit Isten felé fordulnunk, hogy jó irányba haladjunk Húsvét felé.
Jézus böjtje, csodái és színeváltozása előképei és előkészítése Húsvét Nagy
Csodájának! Meg is parancsolja a három tanítványnak: "Ne szóljanak a látomásról
senkinek, amíg Ő föl nem támad a halálból!"
Kérjük imáinkban azt a kegyelmet, hogy mi is érezzük Krisztus közelségét és
bátorítását és a színeváltozás csodája erősítse hitünket és készítsen elő mindannyiunkat
Húsvét méltó megünneplésére. A m e n.
BÖJTI FEGYELEM
■ Böjt és hústól való megtartóztatás van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E napokon
a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad
étkezni, és egyszer szabad jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem
szabad enni.
■ Kötelező hústól való megtartóztatás van Nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves
kortól.
■ Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor elsősorban hústól való
megtartóztatással vagy helyette több imádsággal, önmegtagadással, és egyéb jócselekedetekkel tehetünk eleget a bűnbánati fegyelem előírásának.
■ A templom búcsúnapjára és az egyházközség fogadott ünnepére, ha ez péntekre esik,
felmentés kapható a bűn-bánati fegyelem megtartása alól.

