
 

 

Húsvét 2. vasárnapja, az isteni irgalmasság vasárnapja 

         OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 
     Azokban a napokban: A hívő sokaság egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta 
vagyonát sajátjának, hanem mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították 
Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bővelkedtek a kegyelemben. 
Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte ka-
pott pénzt elhozta, az apostolok lába elé tette, és szétosztották mindenkinek, szük-
ségéhez mérten. Ez az Isten igéje. 
         SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből 
    Testvéreim! Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten szülötte; aki pedig a 
szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, 
ha szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, 
hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. 
     Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem – győze-
lem a világ fölött! – a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus 
az Isten Fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem 
víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek igazság. Ez az Isten igéje. 
        ALLELUJA -  Jézus mondja: † „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem.  Bol-
dogok, akik nem láttak, és mégis hittek.”  
       † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 
      Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítván-
yoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az 
ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmu-
tatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus me-
gismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” 
       E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek meg-
bocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bo-
csánatot.” 
      A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor 
Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő 
így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek 
helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” 
      Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor 
újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nek-
tek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki 
a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: 
„Én Uram, én Istenem?” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál 
engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” 
      Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek 
megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, 
az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.  
      Ezek az evangélium igéi. 
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VÁLASZOS ZSOLTÁR: Adjatok hálát az Úrnak,  

                 mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. 

   

      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  

neighborhood, regardless of ethnicity, and 

also welcome all  Hungarians who want to 

pray in their language and  keep their  

cultural traditions alive! 

ÁPRILIS 11. - HÚSVÉT 2. VASÁRNAP, Isteni Irgalmasság Vasárnapja  
Divine Mercy Sunday  

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
Apr 11 10:00AM 

Templomunk nagylelkű támogatóiért  

       Our generous donors 

Apr 18 10:00AM            Betegeinkért / Our sick Parishioners  

PARISH  COLLECTIONS  
April 4th:  $ 7,014 .00 

  Easter flower collection: $ 140.00 
Holy Land coll.: $ 60.00  
Vigil light coll.: $ 34.00  

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA   

 

     Szent Fausztina Nővér (látomásaiban) magán-kinyilatkoztatásaiban párbeszédet foly-

tatott Jézussal. A Nővér megismerte Jézus azon kívánságát, hogy a Húsvét utáni 

1.Vasárnap legyen az ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA!  

     Az Isteni-Irgalom hirdetésével és meg-

valósításával bízta meg boldog emlékű II. János-Pál 

Szentatyánk az egész Egyházat- és ezt szolgálta 

Szent Sr. Fausztina élete és küldetése is!  

     Fausztina (Helena Kowalska) 1905.augusztus 25-

én született Glogowiec (lengyel) faluban: egy 10 

gyermekes család 3. gyermekeként.  

     Iskolába csak 3 évig járt, majd otthonát elhagyva 

gazdag családokhoz ment szolgálóleánynak. Ál-

landóan imádkozott- és dolgozott! 20 évesen lépett 

be –szülei akarata ellenére- az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Zárdájába, ahol Mária-

Faustina Nővérként 13 évet élt le: szakács, kertész és portás munkakörben szolgálva. 

Közben állandóan az elveszett lelkek megmentéséért imádkozott.  

      Szerzetesi életének éveit sok szenvedés (betegségek, tuberkulózis,...) és mélységes 

misztikum (átszellemült-természetfeletti ima) jellemezte. Imái közben Jézus üzente ál-

tala megdöbbentő szavait: "Téged küldelek az emberiséghez Irgalmasságom üzenetével!  

”Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, hanem meg akarom gyógyítani!" (Írja: 

Naplójában 1588.sz.)  

      Szentség hírében halt meg: 1938.oktober 5-én, 33 évesen Krakkoban.  

      20 éve, 1993.április 18-án Húsvét 2.Vasárnapjan emelte a boldogok sorába II. János-

Pál Pápa. 2000.április 30-án, ugyancsak Húsvét 2.Vasárnapján ugyancsak II. János-Pál 

Pápa szentté avatta, a Romai Szt. Péter Téren. Így Szt. Fausztina lett a Krisztus utáni 3. 

évezred első nagyszentje. 'AZ ISTENI IRGALOM FÉNYE, MELYET AZ UR FAUSZ-

TINA NÖVÉREN KERESZTÜL AD ÁT ISMET A VILÁGNAK, MEGVILÁGITJA A 

HARMADIK ÉVEZRED UTJÁT!" mondotta a Szentatya.  

      Kérjük mi is Szt. Fausztina közbenjárását, hogy egyre jobban tudjunk mi is bízni Is-

ten végtelen irgalmában, és a Feltámadás UJ FÉNYÉBEN éljük mi is AZ IRGALMAS 

SZERETET életet embertársaink között, így imádkozva:  

"JEZUS! -A Te Feltámadásod VILÁGOSSÁG a népeknek, FÉNY az embereknek! Hadd 

legyen életem is FÉNY a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak, ahol 

sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol elkeserednek, vi-

gasz legyek, ahol szenvednek és ÖRÖMET VIGYEK, ahol szomorúak! URAM, ADD, 

HOGY ÉENY LEGYEK! Ámen! 

 

 

HIRDETÉSEK  

+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentmise 

előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a Szentmise előtt, kér-

jük közbenjárását, segítségét családunkra, mindennapi 

életünkre. 

+ Hálásan köszönjük Skerl atyának, hogy a Nagyheti és a 

Húsvéti szertartást magyar nyelvenvégezte Szt. István 

Király templom híveinek. Isten fizesse meg áldozatos 

munkáját! 

+ Köszönet híveink és támogatóink nagylelkű húsvéti 

adományaiért. 

+ Köszönet mindazoknak, akik virágadományaikkal ün-

nepélyessé tették templomunkat Urunk feltámadásának 

ünnepére. Aki szeretne még szerettei javára virágot 

rendelni, a virágok ára: 10 dollár. Adományokat hálásan 

elfgadunk.  

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megvál-

tozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen 

az irodánál. 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the 
rosary every Sunday 
morning at 9:30 before 
Mass. All are welcome to 
join us in prayer. 
+ Thank you for your 
Easter flower offering. If 
anyone would like to still 
order flowers to com-
memorate their loved ones, 
we ask that you please use 
the designated envelopes. 
The cost of the flowers are 
$10. 
+We ask that if anyone has 
changed their address or 
phone number, please no-
tify the office. 
+ Sunday mass intentions 
for our loved ones can be 
requested in the office. 

     Április 16-án, ünnepeljük Szent Bernadett szűz emléknapját (+ 1878). 
A Lourdes-i jelenések boldog kitüntetettje szerzetesnő lett, s az egykori 
pásztor-leány alázatosságával, a betegségek türelmes elviselésével 
jeleskedett. Kérjük hathatós közbenjárását! 

HÚSVÉTI SZEKVENCIA 
      A Húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják! 
      Krisztus ártatlan Bárány: vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját. Benne 
élet és halál csodás nagy párharcra száll: élet Ura a sírból felkél, és győztesen él. 
      Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon!   „Az élő Krisztusnak sírját, feltámadt 
Urunk nagy diadalát, angyalok jelenését, Urunk halotti leplét.  Feltámadt Krisztus, 
reményetek: Galieleába megy előttetek.” 
      Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk. 
      Győztes Király, könyörülj meg rajtunk! Amen. Alleluja.   

ELMÉLKEDÉS 
        A húsvét ünnepe mindannyiunkat szeretne elindítani a hit útján. Nem a Feltámadott 
látása szemünkkel, nem szavának hallása fülünkkel és nem is sebhelyeinek érintése 
kezünkkel ad számunkra teljes örömöt és igazi bizonyosságot arról, hogy Krisztus él, 
hanem a hit. Kérjük Istentől a hit csodálatos ajándékát!                 H.I.S. 


