
 

                                    NAGYBÖJT. 
       Kedd estével (március 4:Húshagyó-Kedd) véget ért a (január 6-tal 
kezdődő farsangi-időszak, és szerdán (HAMVAZÓ-SZERDÁN) ELKEZ-
DŐDÖTT A NAGYBÖJT: a bűnbánat-, a megtisztulás-, az áldozatvállalás
-, a lemondás- és a BÖJTÖLÉS időszaka: "Kísértéseink" legyőzése! 
       Latin nyelvű-liturgiánk QUADRAGESIMA (=negyvenlő-böjt) 

kifejezéssel jelöli a Hamvazó-Szerdától Nagycsütörtök-Estig tartó HÚSVÉTI 
ELŐKÉSZÜLETÜNK 40 NAPJÁT.  40 napig tartott a VIZÖZÖN, 40 napig vándorolt 
Isten-Ószövetségi-Népe a pusztában, 40 napig böjtölt Mózes a Sinai-Hegyen: várva 
Istentől a 10 Parancs kinyilatkoztatását és Krisztus Urunk is 40 napos-böjttel kezdte 
Nyilvános-Megváltói-Működésének kezdetét! 
       Ahogyan Ő legyőzte böjtölésével a kísértést, ugyanúgy kell nekünk is legalább 
nagyböjt idején legyőznünk kísértéseinket: a test-, a hatalom- és e világ 
kísértéseit!              (Mt 4,1 - 11). 
       Viola (lila) színű a Nagyböjti-Liturgikus szin: ami a BŰNBÁNAT színe (pl: a 
gyóntató-stóla, vagy az adventi-liturgikus szín, de fekete szín helyett a gyász szine is, 
ami nekünk keresztényeknek nem halált, hanem Istenhez érkezést jelent, a Bűnbánat-
Szentsége által megtisztult lélekkel)! 
"A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat!" -figyelmeztet Joel-Próféta is a 
HELYES BÖJTRE! (Joel 1,13). 
      De a hamvazkodás is erre figyelmeztet: "A Hamvazás az Egyház-Szentelménye, 
amely az Egyház imái által gyógyító erőt nyer és lelkünkben az Őszinte-Bűnbánat 
felébresztésére szolgál, hogy általa egy új- és jobb életre feltámadjunk, és így évről-évre 
Húsvétjainkat is megtisztult lélekkel ünnepelhessük!"                  (XVI.Benedek Pápa: 
Nagyböjti-Körlevele, 2013.) 
       Nagyböjti-Keresztútjaink-Stációi (állomásai) is Jézus Krisztus szenvedésére- és 
kereszthalálára emlékeztetnek bennünket, és mi, jelenleg is "Keresztutunkat" járó 
magyarok külön is imádkozzunk, hogy "Nagyböjtünk- és Keresztútunk" végén 
LEGYEN MAGYAR HÚSVÉT és LEGYEN MAGYAR FELTÁMADÁS!  

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. 

 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives 

and friends of parishioners who are sick and in need of God’s 

healing grace: Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller 

Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, 

Szabó Terike, Mákos József. 

. 

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! 

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

Mar 9 10:00 AM 
Ft. Somos József           Szt. István Király templom hívei 

      Szalai István            Szt. István Király templom hívei 

Mar 16 11:00 AM 1848   HŐSEIÉRT 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2014 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Nicholas Desmond 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

  MÁRCIUS 9 -  NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP 

  Válaszos zsoltár: Könyörülj, Urunk, Istenünk, mert nagy a vétkünk. 

   Énekek: 58, 58-4-5, 109, 60, 306, 71. 

 



 

+For those parishioners who cannot at-

tend 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. 

ANNOUNCEMENTS  

+During Lent, every Sunday be-

fore mass, we’ll pray the Stations 

of the Cross. All are encouraged 

to come.  

+Today, March 9th, there will be 

a breakfast after mass, then there 

will be a Parish Council Meeting. 

+ On March 16th, we’ll commemo-

rate the 1848 revolution. Mass is at 

11 AM, after mass breakfast will be 

served, followed by a program pre-

sented by Chicago Hungarian organi-

zations.  

+April 6: M.H.B.K video presenta-

tion with breakfast, all are welcome.  

+The 2014 donation envelopes are 

ready to be picked up in the Elisa-

beth Hall.  

+Please stop by the office to sign up 

if you are interested in your 2013 do-

nation paper for the tax deduction.  

+We ask that if anyone has changed 

their address or phone number, 

please notify the office. 

+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 

+ Nagybőjtben, vasárnap 1/2 10-től 

keresztutat járunk. Mindenkit várunk 

a közös imádságra, kövessük mi is  

Jézust a szenvedés útján.  

+Isten fizesse meg mindazok 

áldozatos , kemény munkáját, akik 

sikeressé tették a farsangi mulatságot. 

+ Ma, Március 9-én, a szentmise végén 

hamvazkodás lesz. A szentmise után reggelit 

szolgálunk fel a híveknek, majd EGYHÁZ-

TANÁCS gyűlés lesz, kérjük a tagok pontos 

megjelenését.  

+ Március  16 - 1848, Március 15-re emléke-

zünk. A Szentmise 11 ó-kor kezdődik ünnepi 

bevonulással. Reggeli után a Chicagói Egyhá-

zak és Szervezetek közös rendezésében a 

Szabadságharc hőseire emlékezünk. Szeretet-

tel hívjuk és várjuk Chicago Magyarságát. 

+Április 6-án, M.H.B.K. videó bemutató reg-

gelivel egybekötve.Szeretettel várnak min-

denkit  

+A  2013-as év adomány kimutatását, 

adóbevallás-hoz, egyéni kérésre kinyomtat-

juk. Kérjük igényükkel jelentkezzenek az 

irodában. 

+ Kérjük a kedves híveket, hogy a 2014-es 

borítékokat vegyék fel az  Erzsébet teremben. 

Aki teheti, vigye el ismerősének is. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeret-

teik elékére. Kérjük jelentkezzenek az 

irodában. 

+ Templomunk eseményeit és a fénykpeket  

megtekinthetik:   www.stephenchurch.org  

 

 

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.  
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar 
eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon min-
denezekről tájékozódhat.  

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 re-
quested date.  
+If you would like to know more 
about Hungarian events taking place in 
our area, please visit 
chicagohungarians.com  for more in-
formation!  

*In the organization of St. Stephen King of Hungary Church 
and the Norridge United Church of Christ, on Saturday, 
March 22, from 6:00 PM,  
at St. Stephen King of Hungary Church,  
the Kálmán Balogh Cimbalom Trio from Budapest, present 
a fascinating world music experience blending Eastern and 
Central European folk music from exceptional European artists. 
Information via email:  noemitoka@yahoo.com or pietroasa335@yahoo.com 

Március 13. – Ferenc pápa megválasztásának első évfordulója 

IMA FERENC PÁPÁÉRT 

Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, 

végtelen irgalmadban Ferencet adtad Egyházad élére. Add, hogy Ferenc pápa legyen 

a hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. Kérünk, hogy 

Szentatyánk minket – Isten népét – szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a 

szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgálat szellemében kormányozzon 

bennünket. Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az örök 

élet felé vezessen minket szavával és példájával! Ámen. 

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:                                                        

   - Március 22                                              - Április 12 és 26  

   -  Május 3 és 17(évzáró bál)  
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