HÚSVÉT 2. VASÁRNAP
Ez a vasárnap AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA.
2000-ben ezen a napon avatta szentté II.János-Pál Pápa, a lengyel származású
Fausztina Nővért, aki így lett a 3.évezred első szentje: és aki magán
kinyilatkoztatásából kijelölte a 2.Húsvéti vasárnapot az ISTENI
IRGALMASSÁG VASÁRNAPJÁNAK.
Húsvét után 8 napig folyamatosan ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus feltámadásában,
vagyis HÚSVÉTI ÖRÖMÜNKBEN testet öltött és megvalósult Istennek az emberek iránti
szeretete, vagyis IRGALMA. Ebből élünk és ezáltal üdvözülünk. És nekünk, Isten képére
és hasonlatosságára szabadnak teremtett embereknek szabadon el kell fogadnunk és
elsőként kell hirdetnünk ISTEN IRGALMÁT, mert napjainkban is csak az irgalom által
lehet az Istenről könnyen megfeledkező emberiségnek üdvössége. Hirdetnünk kell az
irgalmasságot, mint emberileg nehezen megérthető igazságot: segítve embertársainkat,
hogy el tudják fogadni Istennek Krisztusban felénk nyújtott irgalmas kezét. Annak a
Krisztusnak, aki ma is bátorit mindannyiunkat: "Én vagyok! Ne féljetek!" Veletek vagyok!
(Jn 20,29 - 31).
Ezt még Tamás apostolnak is kellett éreznie: annak a Tamásnak, aki "késett" együtt
örülni apostol társaival, akik még együtt voltak az utolsó vacsora termében. Nekünk is az
apostolokkal és Tamással együtt kell éreznünk, és együtt kell kimondanunk: "ÉN URAM,
ÉN ISTENEM!" Ha az apostolokhoz hasonlóan méltó tanúságtevői leszünk a
FELTÁMADOTTNAK, bizonyosan számíthatunk ISTEN IRGALMÁRA. Mert "Az isteniirgalom fénye, melyet az Úr Fausztina nővéren keresztül ad át ismét a világnak,
megvilágítja a harmadik évezred útját!" -mondta a Szentatya. Kérjük
imáinkban, hogy világítsa meg az isteni-irgalom fénye a mi útjainkat is és
legyünk úgy boldogok, hogy nem látunk és mégis hiszünk.

SZENT BERNADETT - Április 16-án, csütörtökön 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!

ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE
BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy
NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, ami Urunk, Jézus
Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ
bűneiért.
KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész
világnak!
BEFEJEZÉSRE, az öt tized után (háromszor): Szent Isten, szent erős Isten, szent
halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!
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ÁPRILIS 12 - HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Ápr 12 10:00AM Kispetik László
Ápr 19 10:00AM

Kéri/Requested By

Édesanyja Mócsán Ilona

Steven Kispetik
Bakodi László

Magdalena & Tom
Henning Család

Válaszos zsoltár: Adjatok hálát az Úrnak,
mert jó, mivel irgalma örökké megmarad.
Énekek: 86, 90, 132, 89, 205, 306, 286.
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
Easter collection: $ 6,822.00
Holy Land collection: $ 707.00
Easter flower collection: $ 165.00
Maint. collection: $ 118.00
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, Vajda Rudi, Saller Márta, Mátyás Mária, Mrs. Maureen
Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Domokos Mária, Jacques Yez,
Serfecz József, Megyeri Piroska, Joseph Toth, Neubauer Jószef,
Babochay András, Szukitch Júlia, Jurasits Mária.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass
All are welcome to pray with us
+Thank you for your Easter flower
offering. If anyone would like to still
order flowers to commemorate their
loved ones, we ask that you please
use the designated envelopes. The
cost of the flowers are $10.
+ Confession time is available before mass on Sunday.
+ Today, April 12 - after mass there
will be a M.H.B.K video
presentation with breakfast, all are
welcome.
+ On April 18 there will be a
Healing Mass at 7:00 PM.
+ On April 19 - all are invited to
break-fast after the mass.
+ On April 26th, coffee and pastries
will be served after the mass.
+ We celebrate Mothers Day on
May 3rd, with a program by the St.
Stephen Hungarian School and
Bokréta Dance group, after mass,
followed by lunch.
+ For mass intentions, please call or
stop by the office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number,
please notify the office.
+ For those parishioners who cannot
attend 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.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a
közös imádságra.
+Köszönet mindazoknak, akik virágadományaikkal ünnepélyessé tették templomunkat Húsvét
ünnepére. Isten fizesse meg!
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ Ma, Húsvét utáni vasárnapon- Húsvét 2.
vasárnapja- a Katolikus Egyház az Isteni
Irgalmasság Vasárnapját ünnepli. Szent
Fausztina, polgári nevén Helena Kovalszka
(1905-1938) látomásaiban párbeszédet folytatott
Jézussal, melyben megismerte Jézus azon
kívánságát, hogy Húsvét utáni első vasárnap
legyen az Isteni Irgalmasság napja. II. János Pál
pápa 2000. április 30-án kihirdette az Isteni
Irgalmasság ünnepét az egész világra.
Ugyanezen a napon szentté avatta a nővért. A
Szentmise végén közösen elmondjuk az Isteni
Irgalmasság litániát.
+ Ma, Április 12 - MHBK videó bemutató
Szentmise után, uzsonnával egybekötve.
+ Április 18 – án, este 7:00-kór - HEALING
MASS.
+ Április 19 - Szentmise után reggelire hívjuk a
kedves híveket.
+ Április 26 – án, a szentmise után kávéra és
süteményre hívjuk a kedves híveket.
+Május 3 - Templomunk Anyáknapi ebédje. A
Szt. István Iskola és a Bokréta Néptánc csoport
műsorral köszönti az édesanyákat és a
nagymamákat.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

Szomorúan tudatjuk a kedves hívekkel, hogy Ollósi Mária, aki férjével
Sándorral, hűséges tagja volt a Szt. István templomnak, hétfőn éjjel megtért
Teremtőjéhez. Őszinte részvétünket fejezzük ki a Családnak. A jó Isten adjon
örök nyugodalmat Marikának. R.I.P.
+ Húsvéti virágadományok:
Claire and Robert Gadbois
Butkovich Adélka emlékére
Ferenczi Sándor
Gabriel Soltész emlékére
+ Köszönet a Szt. István Magyar Iskola, a Bokréta Tánccsoport gyerekeinek és
oktatóinak, a hagyományos húsvéti délutánért és mindazoknak akik támogatták a
szép rendezvényt.
Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 tavaszi félévre:
-Április 25
- Május 2 és 16
Szeretettel várunk mindenkit az első alkalommal
megrendezett RETRO BULI-ba, ahol a 70-80-90-es évek
legsikeresebb magyar és külföldi előadok zenéjére
táncolhatunk majd! Ideje : Április 25, este 7 órai kezdettel
Belépő ára $20 / felnőtt, $ 5 /gyermek (5 évestől 16 évesig)
Kérjük a bejelentkezéshez hívja Mocsán Iliket : (773)- 7369156 vagy Szabó Zitát : (847)-740-4478 -as telefonszámon! A bevételt a Szt. István
Templom Mindszenty termének felújítására fordítjuk! Külön adományaikat kérjük a
templom nevére szíveskedjenek kiállítani !
OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE
+ If you would like to rent the
Mind-szenty Hall for private
events, we ask that you stop by the
office at least three weeks before
the requested date.
+ The Free Reformed Church is
inviting everyone to a Poetry
Afternoon today, April 12th,
from 3 PM.
+ If you would like to know more
about Hungarian events taking place
in our area, please visit:
chicagohungarians.com for more information.

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
templomunk irodájában, vagy hívja a Templomot.
+ A Szabad Magyar Református Egyház
szeretettel hív mindenkit ma, április 12-én,
vasárnap délután 3:00 órakor a KÖLTÉSZET
NAPJÁRA.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon mindenezekről tájékozódhat.

