
             BÉKESSÉG NEKTEK! 
 

           A SZERETETET mindent legyőz! (Amor omnia vincit)! Még 
a HALÁLT IS! Isten szeretete BENNÜNK! A HIT ÁLTAL van 
ÉLETÜNK BENNE! (Jn 20,31). Boldog életünk:"Boldogok, akik 
nem látnak, és mégis HISZNEK!" (Jn 20,29). A LEGNAGYOBB 

SZERETET A FELTÁMADÁS! Tanulságtevő-húsvéti- Cselekvő 
Szeretet! 
          És mi magyarok, MAGYAR-FELTÁMADÁST várunk: 

Keresztény Magyar Népünk és Magyar Hazánk FELTÁMADÁSÁT a gazdasági-erkölcsi- 

(morális) és a 93 eves trianoni-nemzethalálból is! 
          A HÚSVÉT minden évben a tavaszi nap-éj-egyenlöségét (Napfordulót) követő 
holdtölte utáni VASÁRNAP, (Székely-Testvéreink zászlajában: arany nap- és ezüst 
hold!) ami kozmikusan is kifejezi, hogy növekszik a VILÁGOSSÁG és LEGYÖZI A 

SÖTÉTSÉGET! Lelkünk sötétségét, a VILÁG-VILÁGOSSÁGA! 
És ez a FÉNY KELETRÖL jön: (Ex Oriente Lux!) Happy Easter! Ezért kezdtük 
FÉNYÜNNEPPEL (Exultet=Öröm-ének!) IDEI-HÚSVÉTUNKAT IS! 
Jézus Krisztus Feltámadásával nemcsak a bűn-sötétségét GYÖZTE LE, hanem ÖRÖKRE 

megsemmisítette a legnagyobb bűnt, a HALÁLT és ÖRÖK-ÉLETET ajándékozott 
nekünk! Ezért számunkra az első Húsvét óta minden Vasárnap a FELTÁMADÁS 
NAPJA, Örök-Életünk napja, az Úr Napja: Dies-Dominika! Kis HÚSVÉT! 
           Ezt a NAPOT, az ÚR NAPJÁT szenteljük meg Isten örök-törvényei szerint 

templomainkból kiindulva, és oda hetenként visszatérve, hogy ott lelkileg megerősödve 
Húsvéttá- és Ünnepnapokká tegyük keresztény köznapjainkat is, és így földi életünk 
Nagyböjtje végén eljussunk az ÖRÖK HÚSVÉTRA! 

           Addig kérjük továbbra is a Feltámadt Üdvözítőnk erősítő kegyelmet, hogy 
Keresztény Magyar Hazánkban, Családjainkban- Templomainkban és a mi 
Templomunkban is gyakorolva az irgalmasság testi- és lelki cselekedeteit maradjon 
velünk, és mi is egymást segítve földi boldogulásunkban együtt nyerjük el örök 

üdvösségünket is! 
           Húsvéti embereknek megmaradva és a Hit Évében továbbzarándokolva 
Krisztussal, mint a feltámadás HITeles tanúságtevői kérjük Tőle, hogy húsvéti örömünk 
teljes legyen és nagypénteki szomorúságunk is HÚSVÉTI ÖRÖM legyen:  

                           ..."Húsvétkor, ha nincs meg húsvéti szíved, 
                               a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed 
                               könnyesen, aggodon búsan, amint van, 
                               s keresd a Krisztust, keresd a sírban! 
                               Nem, úgysem fogod megtalálni ottan. 
                               Eléd fog állni feltámadottan. Ámen. /Túrmezei E. verse/ 
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ÁPRILIS 14 - HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA  

In your prayers, please remember these 

parishioners or relatives and friends of 

parishioners who are sick and in need of 

God’s healing grace:Mr. & Mrs. Szalai István, 

Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits János,  

Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi, 

 Mátyás Károly, Javorik Edit. 

PARISH  COLLECTION         
April 7th: $ 556.00 

Easter collection: $ 325.00  

Maintenance: $92.00  

Please support your Parish!  

Válaszos zsoltár: Magasztallak,Uram, mivel megmentettél engem. 

Énekek: 86, 90, 132, 89, 205, 306, SZÉKELY HIMNUSZ, 286.  

   

MISSION  STATEMEN 

St. Stephen King of Hungary Church serves the 

spiritual needs of all Catholics in our neighbor-

hood, regardless of  ethnicity, and also welcome 

all Hungarians who want to pray in their lan-

guage and keep their cultural traditions alive! 

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

APR 14 10:00AM 
        Russay Klára és Tamás                      M.H.B.K.  

              Ana Stefanec                Stefanec Rudolf és Családja 

  APR 14 11:00AM                 Szabó Ilonka                        Varga Pál és Amika 



ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to 

pray with us. 

+Today, April 14: M.H.B.K 

video presentation with breakfast, 

all are welcome. 

+On April 21st, mass will be at 

11 AM, followed by lunch. 

Money raised from the lunch and 

donations will be forwarded to 

the orphan children taken care by 

the Böjte Csaba franciscan priest. 

+On April 28th coffee will be 

served to those presents, after the 

mass. Also, there will be a Parish 

Council Meeting. 

+On May 5th, the Church will 

hold its annual Mother’s Day 

luncheon.  

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number to please notify the of-

fice. 

+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 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szent-

mise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel hívunk a 

közös imádságra. 

+Köszönjük Kovács János atyának hogy újra 

kisegítet és itt szolgálta az Urat közösségünkben. 

A jövőbben is szeretettel lássuk. 

+Ma, Április 14 M.H.B.K. videó bemutató reg-

gelivel egybekötve.A film témája: Erzsébet királynő 

(Sisszy)  Szeretettel várnak mindenkit.  

+Április 21-én Jótékonysági ebéd Bőjte Csaba 

testvér árvái számára. Rendező a Szt. István 

Király templom és a Chicagói Kulturtanács. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A szent-

mise ezen a napon d. e. 11 órától lesz!Bővebb 

információért kérjük, hívják Vitális Sándort 630-740-

4324 vagy Mócsán Ilikét 773-736-9156. 

+Április 28-án, a szentmise után süteménnyel és 

kávéval várjuk a kedves híveket. Ugyanakkor, az 

EGYHÁZTANÁCS tartja gyűlését, kérjük a 

tagok pontos megjelenését. 
+Május 5 Templomunk Anyák napi ebédje. 

 A Szt. István Iskola és a Bóbita Tánccsoport 

műsorral köszönti az édesanyákat és a nagymamákat.  

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-

változott, jelentse be az irodába. 

+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+Templomunk eseményeit és a fényképeket  meg-

tekinthetik:  www.stephenchurch.org  

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/  
Bóbita Népi Tànccsoport  időpontok:                                          

                                          Április 27 és  Május 4 

OUR HUNGARIAN  

COMMUNITY AND HERI-

TAGE 

 

+If you would like to rent the 

Mindszenty Hall for private 

events, we ask that you stop by 

the office at least  three weeks be-

fore the requested date. 

+If you would like to know more 

about Hungarian events taking 

place in our area, please visit 

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  
mindenezekről tájékozódhat. 

       KONZULI FOGADÓNAPOK  - A Magyarország New York-i főkonzulátusa 

2013. május 10-től 13-ig újra kihelyezett konzuli napokat tart Chicagóban.    Helyszín:  

Norridge-i Magyar Református Templom, 8260 West Foster Avenue, Norridge, IL 60706 

     Időpontokat a következőktől lehet kérni: NY-i fõkonzulátus: 212-752-0669,  

212-752-0661 vagy Hucons.NYF@kum.hu 

      ÚTLEVÉL ÜGYEKBEN KÖZVETLEN A KÜLKÉPVISELETEN és EMAIL-BEN 

KELL EGYEZTETNI, az alábbi címeken: zbencsik@mfa.gov.hu 

vsass@mfa.gov.hu, msmid@mfa.gov.hu és a hucons.NYF@mfa.gov.hu 

     URAM ! - Tégy engem a TE BÉKÉDNEK eszközévé!  

Add, hogy: ahol a gyűlölet tombol, oda a SZERETETET vigyem, 

ahol a bűn uralkodik, oda a MEGBOCSÁTÁST vigyem, 

ahol a viszály szertehúz, oda az EGYSÉGET vigyem, 

ahol a kétség tétovázik, oda a HITET vigyem, 

ahol a hamisság kígyózik, oda az IGAZSÁGOT vigyem, 

ahol a reménytelenség csüggeszt, oda a BIZALMAT vigyem, 

ahol a szomorúság fojtogat, oda az ÖRÖMET vigyem, 

ahol a sötétség remit, oda a VILÁGOSSÁGOT vigyem ! 

Uram, tégy engem a TE BÉKÉD eszközévé! Úgy legyen! Ámen! 

     SZENT BERNADETT - Április 16-án, kedden ünnepeljük Szent Bernadett szűz 

emléknapját (+ 1878). A Lourdes-i jelenések boldog kitüntettje szerzetesnő lett, s az 

egykori pásztorleány alázatosságával, a betegségek türelmes elviselésével jeleskedett. 

Kérjük hathatós közbenjárását! 

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/

