A TÖRTÉNELEM TANÚSÁGA
Az Egyház 2000 éves történelmében számtalanszor megismétlődött a Feltámadás!
Julianus aposztata ki akarta irtani Jézus vallását. A perzsákkal vívott csatában megsebesülve kiáltotta: „Győztél, Galileai!” Diocletianus császár érmet veretett „A
kereszténység eltörlésének emlékére” felírással. Tíz év múlva államvallássá lett.
Voltaire kiadta a jelszót: „Taposd el a
gyalázatos Egyházat!” Halálos ágyán
HÚSVÉTI IMA
papért könyörgött. Szolimán azzal
fenyegette Rómát, hogy mecsetté teszi a
Jézus,
Szent Péter templomot. Hol van ma
feltámadásod
Törökország hatalma? Nem kell félnünk,
világosság a népeknek,
ha Krisztus ellenségei időnként diadalt
fény az embereknek!
ülnek az Egyház felett. Eddig még minden
Hadd legyen életem is
nagypéntekre felvirradt húsvét hajnala!
fény a sötétségben:
A vatikáni Szent Péter téren áll egy
vörös gránit obeliszk. V. Sixtus pápa a
szeressek ott, ahol gyűlölnek,
csúcsán lévő keresztbe a Szent Kereszt
megbocsássak, ahol sértegetnek,
ereklye egy darabját tétette. XII. Kelemen
összekössek, ahol szakadás van,
aranybetűkkel a talapzatba vésette:
reményt ébresszek, ahol elkeserednek,
„Christus vincit, regnat, imperat!” Krisztus vigasz legyek, ahol szenvednek,
feltámadása ezt kürtöli világgá: a Fény
örömet vigyek, ahol szomorúak.
diadalmaskodik, az Élet győz a halál felett,
a Szeretet a gyűlölet felett, az Igazság a
Uram,
hamisság felett! A kereszténység ebből a
add, hogy fény legyek
húsvéti hitből ered. Ez lelkesít és tölt el
a sötétségben!
öntudattal, ezt a diadalmas hitvallást kell
vallanunk és a világ előtt tanúságot tenni
Alexandriai Szent Cirill (370-444)
róla!

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNPEKET!
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ÁPRILIS 1 - HÚSVÉTVASÁRNAP / EASTER SUNDAY
Nap/Day

Idő/Time

Apr 1

10:00AM

Apr 8

10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Híveinkért / Parishioners
Steven Kozma

Mrs. Milena Tokay

NAGYSZOMBAT

Ádor Erzsébet

Ádor Sándor

Rigácz Rózsika

Rigácz Ferenc

Oláh Erzsébet

Szerető elhunyt Családért

Katona Család

id. Katona Jenő

Katona László és Családja

Édesapa, Nagypapa

Katona Marika és Családja
Catalin Brau

Énekek: 86, 89, 88, 87, TATUM ERGO, 205, 306, 90.

HÚSVÉTVASÁRNAP / EASTER SUNDAY
Válaszos zsoltár: Alleluja, alleluja, alleluja.

PARISH COLLECTIONS
March 25h : $ 648.00
Easter flower: $ 200.00
Easter offering:$ 118.00
Please support your Parish!
May God bless your generosity!

My deceased family members
Elhunyt Szeretteimért

Kolos Alíz

Szeretteim emlékére

Dobovánszky Imre és Margit
Babochay András és Mimi

Frank Horváth és Dobovánszky Miklós
Elhunyt Szeretteinkért
Családunkért

Vitalis Család

Elhunyt Szeretteinkért

Katona Zsófia

Katona Nagypapa

Katona Jenő
Katona Jenő és Betsy
Mr. Mrs. Rudolf Stefanec

Énekek: 90, 86, 89, 109, 116, 88, 306, Székely Himnusz, 87.
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!

Sedon és Katona Család halottaiért

Pongrácz Cilike

Henning Ottó és Mária

Válaszos zsoltár: Alleluja, alleluja, alleluja.

Memory of

Édesapa és Baba Nagynéni
Katona és Zemniczky Cs. halottaiért
Stefanec és Tompa Család,
In Honor of Julija Tompa
Sari Solomon

Németh Károly
Szűcs Család

Németh Család elhunytaiért
Deák Család

Baksay Zoltán

Bokor Juliska

Szabó Tivadar és Margit

Elhunyt Szüleinkért

A FELTÁMADÁS CSODÁJA.
Születés-Halál-Feltámadás: ha a születést természetesnek
nevezzük, a halált pedig természetellenesnek, akkor a F E L T Á M D
ÁS -t mindenképp természetfeletti eseménynek kell tekintenünk, vagyis
C S O D Á N A K. De a húsvéti-feltámadás Csodája lelki megújulás is.
Lélekben ás hitünkben is erősit minket, és arra emlékeztet, hogy Isten
természetfeletti szeretete győzött a természetellenes halál felett. Isten szeretete jelen
van Krisztus feltámadásában is: Mert a szeretetet nem lehet megölni! Egy testet keresztre lehet fesziteni, de Istent, aki a Szeretet nem lehet megölni! Mert Ő újra- és újra testet ölt. Testet ölt az Örök Szeretet és nem szűnik meg soha. (1Kor 13,8). A Szeretetet
nem lehet ellopni! Ha ellopták volna Jézus holttestét, talán még napjainkban is mutogatnák: ime itt vannak csontjai, itt vannak földi maradványai. De ez lehetetlen, mert
feltámadt, valóban feltámadt! És nekünk ez a legfontosabb húsvéti üzenet: hogy testvéreinket erősitve közös szeretetünk, közös hitünk és közös húsvéti örömünk maradandó legyen és betöltse egész életünket.
A Szentlélek erősit és segit mindannyiunkat, hogy méltó tanúságtevői legyünk a
föltámadt és velünk maradt Krisztusnak. Mert a feltámadás kereszténységünk, vagyis
Krisztussal elkötelezett hiteles életmódunk központi igazsága nem filozófiai állitás,
NAGYSZOMBAT
vagy
olcsó emberi bizonyiték, hanem hiteles történelmi tény, örömhir. Az örök szeretet
örömhire az ember számára.
Válaszos
zsoltár:
Alleluja,
alleluja.
A Húsvét
előtti napokban
elkisérjük
Jézustalleluja,
keresztútján,
elkisérjük a halálba, igy
jutunk el Vele a föltámadásba is! Igy részesülünk abból a szeretetből, amely végighalad
Énekek:
86,kapcsolat
89, 88, 87,
TATUM ERGO, 205, 306, 90.
az Isten- és ember
közötti
történetén.
Húsvéti Örömünk, a Feltámadás Csodája legyen földi- és örök életünknek, legyen
HÚSVÉTVASÁRNAP
/ EASTER
SUNDAY
örök
üdvösségünknek feltétele és alapja,
és legyen
Örök a Húsvétunk! A m e n.

Válaszos zsoltár: Alleluja, alleluja, alleluja.
FÖLTÁMADT JÉZUS
Énekek: 90, 86,
89,bizalmunkkal,
109, 116, 88,amely
306,arra
Székely
Himnusz,
Megajándékozunk
téged
indít, hogy
a jelen 87.
pillanatnak éljünk, ne a múltnak. Múltunk már Isten Szívébe merült, jövőnket pedig
magadra vetted... Fáradhatatlanul ismétled: „Irántad való szeretetem nem múlik el
soha.” Roger testvér
HÚSVÉTI IDŐ
Az Egyház nem tud betelni a húsvéti örömmel. Ennek a gondolatnak szenteli
Húsvét nyolcadát, sőt a Pünkösdig terjedő húsvéti időt. Az Egyház örül, hogy a sokat
szenvedett és megfeszített Jézus feltámadt és él.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary every Sunday morning at
9:30 before Mass. All are welcome to pray with us.
+ Confession time is available
before mass on Sunday.
+ Those who would still like
to order Easter flowers to commemorate their loved ones, we
ask that you please use the designated envelopes. The cost of
the flowers are $10.
+ On April 7th, from 6 PM,
the St. Stephen Hungarian
School and Bokreta Dance
group is organizing a
“Tanchaz”(folk dance-house),
everyone is welcome to attend,
please see the fliers.
+ On April 8th, coffee and
pastries will be served 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.
+ On April 8th, the Free Reformed Church is inviting everyone to a Poetry Afternoon.
+ To learn more about our
events, visit
www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a Szentmise
előtt, kérjük közbenjárását, segítségét családunkra,
mindennapi életünkre.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+ Aki szeretne szerettei számára húsvéti virágot még
fizetni, kérjük használja a erre kijelölt boritékot.
Virágok ára: 10.00.
+ Április 7 - Este 6 órai kezdettel a Szt. István Magyar Iskola és a Bokréta Tánccsoport rendezésében
Táncház lesz a Szt. István Templomnál. Részletek a
szórólapon olvashatók. Mindenkit szeretettel hívnak és
várnak.
+ Április 8 - Szentmise után sütemény és kávé lesz.
+ Április 15-én, vasárnap a Szentmise után Radics
Géza előadást tart a rovásírás kialakulásáról.
+ Április 22 - A 10 órási Szentmise volt plébánosunk, Vas László atya emlékmiséje lesz, aki pár
hónapja súlyos betegség után, 52 éves korában megtért
Teremtőjéhez. Akik ismerték atyát, kérjük jöjjenek el a
Szentmisére, imádkozzunk együtt lelkiüdvéért és
Családjáért.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik elékére.
Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Április 8 - Költészet napja lesz a Szabad Magyar
Református Egyháznál, melyre szeretettel hívanak és
várnak mindenkit. Szivesen fogadnak minden önként
jelentkező szereplőt.
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
www.stephenchurch.org

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
időpontja: Április 7 ( d.u, 4 PM) és 21, Május 5.

Easter 2018
Dear Sisters and Brothers in the Risen Lord Jesus,
The news today seems to be dominated by death-dealing forces
and foreclosed possibilities. This past year has brought us a plague of
gun-violence, streams of helpless refugees in different parts of the
world, struggles in our own nation around questions of immigration and racism, countless victims of natural disasters, and large numbers of people who are—in the words of
Pope Francis— “discarded.” There seems to be scant room for hope and optimism.
Yet, we know by our own experience as believers and our common bonds of faith
that this is not the full story of reality. There, indeed, is other news, the good news of
our Easter faith. Christ has conquered all death and evil. Christ is risen!
When we profess our faith in the risen Lord, we do not deny the pain and suffering
at work in our world. The risen Christ himself bears his wounds of his suffering, but he
is risen. He has conquered sin and death, and our victory is certain. We hold a great
hope in him who leads forward. But, it does not end there, for as St. Paul tells us, all of
that we celebrate in these days has taken place so that we “might live no longer for ourselves but for him who died for our sakes and was raised.”
In the Archdiocese of Chicago, our commitment to Renew My Church means that
we take our Easter faith seriously to the point that it becomes the source of new energy
for communities and individuals who share our faith with the world and bring it hope
the world cannot take away.
May our faith in the Risen Lord be alive in our hearts, and may we
share that gift widely and generously with others.
Sincerely yours in Christ,
Cardinal Blase J. Cupich
Archbishop of Chicago
Dear Parishioners,
You are different today than you were yesterday. You are different today than you were forty days ago. After having walked through the forty
days of Lent with fasting, penance, prayer and works of charity we have
followed Jesus through His grueling torture and murder to the radiant joy
of His resurrection. This is not a historical event that we are recalling with
merely intellectual sentiment. This is a transformation that we are experiencing as a

result of opening ourselves up to a deeper relationship with Jesus by observing our
Lenten customs and spiritual practices. Indeed, we have all died to ourselves, so to
speak, and now we are reborn once again and, by the grace of God, have become holier
people. That gives us a great deal to celebrate!
An important part of the Easter Vigil and Easter Sunday Masses is the renewal of
our baptismal vows. Again, we don’t do this with nostalgia merely looking back at our
own baptism years ago. We do this in the here and now as we once again commit ourselves to doing the great work that Jesus calls us to do. Now that Jesus has resurrected
we have to be like Mary Magdalene at the empty and run around telling everyone that
Jesus lives! He lives in our world. He lives in the Eucharist. He lives in us! We are His
voice and His heart. And we see him in the face of every person we encounter most especially in the faces of the poor and needy. Cardinal Basil Hume once said, “The great
gift of Easter is hope – Christian hope which makes us have that confidence in God, in
His ultimate triumph, and in His goodness and love, which nothing can shake.” The
resurrection of Jesus gives us proof that evil can never do us in because we belong to
Jesus and He will not let us be lost to sin or darkness. It is our duty now as Catholic
Christians to share this very real hope with everyone we meet especially with our
friends and relatives who are discouraged and depressed these days. Pope Saint John
Paul II once said, “Do not abandon yourselves to despair. We are the Easter people and
Alleluia is our song!” Notice the use of the plural in his statement. Part of the hope we
have as a Catholic community is that we are never alone to face our troubles in isolation because God reaches out to us through one another.
How blessed I am to be able to celebrate Holy Week and Easter as a member of
this St. Stephen King of Hungary Church community. We may be somewhat small but
we are indeed mighty. I say that not to brag but to praise God for the way He continues
to bless our faith community. Eveything that is done here is done with pride and generosity. I thank each and every one of you for being good Catholics who love their Hungarian heritage most especially the faith aspect. Many thanks to all of you who have
worked so hard throughout Lent and Holy Week to make sure we’ve had great social
and liturgical gatherings. I thank you for your generous stewardship in providing for
our financial resources. Most especially I thank you for helping me to be a priest and
supporting me in my ministry. Together let us continue to bring the light of the Resurrection to this troubled world of ours.
May God bless each and every one of you as you gather around your Easter table
with your loved ones today. May you have a deep awareness of the presence of the
Risen Jesus by your side at all times. May you experience a deepened hopefulness and
a continued enthusiasm for putting your faith into action in the days to come!
In God’s love,
Father Michael Knotek

