TAMÁS TALÁLKOZÁSA A FELTÁMADOTTAL!
A hit elsősorban találkozást, ráismerést jelent - olvasom az egyik kommentárban. Találkozásom Istennel, aki
egészen más, aki nem azonos semmiféle látható, fogható
valósággal, még a logikai sor konkluziójával sem azonos. Ő
mindezek mögött van. Rejtőző Istenség marad mindig
számunkra.
Hogyha a felszin mögött mégis ráismertem, már nem
járok egyedül többé, egzisztenciális magányom feloldódott.
A találkozás irányt ad életemnek, ha tetszik egy új irányt.
Hogyha az Isten-nélküli céltalan bolyongásomban létezik
egyáltalán valamilyen irányúlás.
Annak ellenére, hogy a hit ilyen jelentős az ember
életében, mégis tapasztaljuk a széles körben elterjedt
hitetlenséget.
Mi a hitetlenség oka ?
Ide kell sorolnunk az ún. "természettudományos gondolkodást"! Úgy tünik, hogy
korunkban az emberek gondolkodás-módja egyre jobban ebbe az irányba halad.A mai
ember hősei többé nem az erkölcsi, vagy személyi nagyságok, hanem a tudományos haladás úttörői. Az elvont gondolkodás helyébe a szemléltetés lépett, az igazság kritériuma a kisérlet és a dokumentálás.
A természettudományois gondolkodás és szemlélet számüzte a világból a titokzatosságot, a csodálkozás képességét, a titokzatos iránti fogékonyságot, pedig erre a
gondolkodás-módra ma is van igény, de nem akarunk vele foglalkozni.
A húsvét titka újra rászeretné irányitani a figyelmünket ezekre a szépségekre,
amikor a feltámadottban "hittel" megcsodáljuk Isten beleavatkozását a világ-rendbe, annak új irányt szabva. Imádkozzunk Tamással:"Istenem és mindenem" erősitsd gyenge
hitemet!
Miért szükséges tudnom, hogy hogyan jössz hozzám az
Oltáriszentségben, én Istenem? Elég, hogy hiszem, erős hittel hiszem,
hogy valósággal te vagy az, aki hozzám jössz. És ezt azért hiszem,
mert te magad mondtad, ki örök igazság vagy, azért hiszem, mert tudom, hogy szereteted mindenhatóságának semmi sem lehetetlen.
Ámen
Szalézi Szt. Ferenc
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ÁPRILIS 15 - HÚSVÉT 2. VASÁRNAP
ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
Nap/Day

Idő/Time

ÁPR 15 10:00 AM
ÁPR 22 10:00 AM

Miseszándék/Intention

STEFANEC ANA
MARY & JOHN CSUK

Kéri/ Requested By

STEFANEC CSALÁD
MARIANNE BALLE ÉS
CSALÁDJA

Válaszos zsoltár: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mivel irgalma örökké megmarad.
Énekek: 88, 86, 130, 89, 306, 90.
PARISH COLLECTION
Apri 8th : $ 400.00
Easter collection: $ 5,499.00
Easter flower: $ 171.00
Holy Land collection: $ 208.00
Thank you for your generous donation! Support your Parish!
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!

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, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi,
Butkovich Adél, Boesze János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János,
Katona Jenö, Szabó Terike, Lakatos Éva.

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 you 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.
+Today, after the mass, there is a
M.H.B.K video presentation with
breakfast, all are welcome.
+Mrs. Horváth Helen, long time
parishioner of our church, passed
away at age of 98.Condolences to
the family, R.I.P.
+On May 6th, the Church will
hold its annual Mother’s Day
luncheon.
+ Those wishing to schedule a confession, please contact Fr. Siklodi.
+We ask that if anyone has changed
their address or phone numbers to
please notify the office.
+ For mass intentions, please call
or stop by the office.
+We would like to ask our parishioners to please be considerate to
others when parking in front of our
church in the handicapped space.
This will ensure that older parishioners with proper permits will get
priority.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap 1/2
10 -től. Mindenkit szeretettel hívunk a közös
imádságra.
+Köszönet mindazoknak, akik virágadományaikkal ünnepélyessé tették templomunkat
Húsvét ünnepére. Isten fizesse meg!
+Ma a Szentmise után, az M.H.B.K. videó
bemutató tart reggelivel egybekötve. Szeretettel
várnak mindenkit.
+Régi templomtagunk Mrs. Horváth Helen
hosszas betegség után, 98 éves korában
megtért Teremtőjéhez. Emlékmiséje Ápr. 14-én
5 ó-kor volt temlomunknál. Őszinte
részvétünket fejezzük ki a Családnak. Nyugodjon békében!
+Április 22-én, a Szentmise után EGYHÁZTANÁCS gyűlés lesz, kérjük a tagok pontos
megjelenését.
+ Május 6– án, a szentmise után lesz a Templomunk Anyáknapi ebédje. Jelentkezés Szabó
Terikénél, Mócsán Ilikénél és az irodában.
+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse beteg és szeretnék, hogy Sándor atya
meglátogassa, jelentsék be az irodában, vagy
hívják a Templomot.
+ Gyónásra lehet jelentkezni, kerjük hívják
Sándor atyát időpont egyeztetésre.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Adóbevalláshoz szükséges adománypapírt
egyéni kérésre nyomtatunk/
+Gyermekek, idősek gondozását szivesen
elvállalom. Kérem hívják a 312-607-2268-as
számot.

+To see more about events at our
church, visit our website at
www.stephenchurch.org

+Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

OUR HUNGARIAN COMMNITY
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
AND HERITAGE
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenti ter+If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private events, mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
we ask you to stop by the office with szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
templomunk irodájában, vagy hívja a Temp
at least three weeks before the re-lomot.
quested date.
+Today, April 15, there will be a Po- +Ma, Április 15-én, d.u.3 órai kezdettel, a
Szabad Magyar Református Egyháznál tartják a
etry Day at the Free Hungarian ReKöltészet Napját. Mindenkit szeretettel várnak.
formed Church at 3 p.m. They wel+Április 21-én, szombat este 7 órai kezdettel, a
come everyone to come.
Magyar Baptista Gyülekezet ünnepli 25 éves
+On April 22nd, from 7 PM, the
Hungarian Baptism Community cele- fennállását.. Mindenkit szeretettel várnak.
+ Április 27-én, péntek este 7-töl, a Szt. István
brates their 25th anniversary. Everytemplomnál,a Magos Magyar Népzenekar
body is welcome to attend.
tánctanítást tart, a koncertet követően.
+On April 27th, from 7 PM, the
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a
Magos Hungarian Folk Band has a
rendezvényre.
concert at our church.Everybody is
+Ha szeretne tudni a városunkban történő mainvited to attend the event.
gyar eseményekről, programokról, a
+If you would like to know more
www.chicagohungarians.com web oldalon
about Hungarian events taking place
mindenezekről tájékozódhat.
in our area, please visit
chicagohungarians.com

AZ 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 irgal-mazz 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!

