HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
A SZERETET mindent legyőz! ("Amor omnia Vincit!") Legyőzi a halált
is. Ezért nevezhetjük a FELTÁMADÁST A LEGNAGYOBB
SZERETETNEK. A feltámadt Krisztus, mint a VILÁG VILÁGOSSÁGA
legyőzi lelkünkben a bűn sötétségét. A tavaszi napforduló után, vagyis
Húsvét után, kozmikusan is tapasztalható hogy növekszik a világosság
és legyőzi a sötétséget: a nappal (A FÉNY) győzedelmeskedik az éjszaka (A SÖTÉTSÉG)
felett. Ezért kezdjük FÉNYÜNNEPPEL (EXULTET) minden évben templomainkban a
Húsvéti Ünnepeinket. Jézus Krisztus feltámadásával nemcsak a bűn sötétségét győzte 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: "Kis - Húsvét"!
A testnek testi-, a léleknek lelki-táplálékra van szüksége, hogy élni tudjon, hogy
"ÉLETE LEGYEN!" A feltámadt Jézus megdicsőült testének is szüksége volt testitáplálékra: "Van itt valami ennivalótok?" kérdezte csodálkozó apostolait- és tanítványait!
(Mai evangélium: Lk 24,35-48). Így a Jézus húsvéti feltámadását követő találkozások
meggyőzték az apostolokat. Azzal bízta meg Őket, és rajtuk keresztül minket is, hogy
FELTÁMADÁSÁNAK ÖRÖK TANÚI LEGYÜNK! (Mt 28,20). Így feltámadásának
örömhíre (Evangélium) ÖRÖK HÚSVÉTRA hívjon minden embert! Ma is ez az Egyház
küldetése!
Hozzánk is szól kérdése: "Miért támad kétely szívetekben?" Miért nehéz hinni?
Miért nehéz észrevenni Isten működését életünkben? Miért nem érezzük a Lélek erejét?
Meg kell tapasztalnunk, hogy már működik bennünk vagy éppen általunk a Szentlélek
ereje, vagyis a Feltámadott által megígért BÉKE és EGYSÉG EREJE! (Lk 24,48).
Az üres sír, majd a Föltámadottal való találkozások hitelessé és elfogadottá tették Jézus
Krisztus evangéliumának örök igazságát! (Ezzel szemben hiteltelen volt a holttest
ellopásának híresztelése: ha fel tudták volna mutatni Jézus holttestét, azonnal hitelét
vesztette volna az evangélium!)
Kérjük továbbra is imáinkban Feltámadt Üdvözítőnk Erősítő Kegyelmét, hogy
húsvéti embereknek megmaradva, a Húsvét utáni hétköznapjaink is ünnepnapokká
(Húsvéttá!) váljanak és így az Ő apostolaihoz- és tanítványaihoz hasonlóan, szent lelkének
erősítő kegyelme által, mi is legyünk napjainkban is az Ő hiteles tanúságtevői. A m e n.
ÁPRILIS 25 - SZENT MÁRK EVANGÉLISTA
Urunk 72 tanítványa közé tartozott. Unokatestvérének, Pálnak
kísérője az antiochiai, majd ciprusi térítőúton. Tíz évvel később
Rómában a fogoly apostol „munkatársa és vigasza”. Péter
apostolnak is tanítványa, evangéliuma Péter tanítását foglalja
írásba.
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ÁPRILIS 19 - HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
Nap/Day

Idő/Time

Ápr 19 10:00AM

Miseszándék/Intention

Steven Kispetik
Bakodi László

Ápr 26 10:00AM

Kéri/Requested By

Magdalena & Tom
Henning Család
Hívekért

Válaszos zsoltár: Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!
Énekek: 90, 86, 89, 119, 205, 306, 88.
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church
PARISH COLLECTIONS
serves the spiritual needs of all
Parish Sunday collection: $774.00
Catholics in our neighborhood,
Easter collection: $ 260.00
regardless of ethnicity, and also
welcome all Hungarians who want to
Please support your Parish!
pray in their language and keep their
May God bless your generosity!
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:
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
+ Confession time is available before mass on Sunday.
+ Today, 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.
+ On May 10th there will be a second collection benefiting the veterans.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a
közös imádságra.
+ Isten éltesse Szabó Terikét 90. születésnapján.
A jó isten adjon Terikének nagyon jó egészséget
a további évekre. Köszönjük több, mint 50 éve
végzett áldozatos munkáját, amit a templom
érdekében végzett.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ Ma, 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.
+ Május 10 - 2. gyűjtés- Catholic Charities - a
veteránok javára. Jószándékú adományaikat
előre is köszönjük.
**** Please give to Catholic Charities to help veterans with housing, counseling,
and job placement. "Charity, patience, and tenderness are very beautiful gifts.
If you have them, you want to share them with others." Pope Francis

+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number,
please notify the office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.

+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

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)- 736- 9156 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 !

Cardinal Francis George dies at 78
The Archdiocese of Chicago is mourning the death
of its former leader, the retired Cardinal Francis George,
who died Friday morning after a long battle with cancer.
He was 78 years old.
Born in Chicago in 1937, the young Francis contracted polio, which left him with a limp. Because of his
disability, he was rejected by the Chicago seminary, later entering the missionary order of
the Oblates of Mary Immaculate. He was ordained for the Oblates in 1963 and served as
the order’s Vicar General, from 1974 to 1986.
He was the named Bishop of Yakima, Washington, in 1990, and was appointed
archbishop of Portland, Oregon, in 1996. Less than a year later, he was appointed
archbishop of Chicago. Known for his keen intellect, Cardinal George authored several
books and held doctorates in both philosophy and theology. For most of his priestly life,
he worked in academia, teaching at the Oblate seminary in Mississippi and later at Tulane
University and Creighton University. Cardinal George served as president of the United
States Conference of Catholic Bishops, from 2007 to 2010, opposing the U.S. government’s controversial Affordable Care Act. He was also an courageous voice during the
church sex-abuse crisis, urging zero-tolerance for offenders as the only option compatible
with Catholic teaching.
In 2009, Cardinal George honored St. Stephen King of Hungary Church with a visit
for its 75th anniversary.
Despite his recurring cancer, Cardinal George continued in his pastoral ministry, submitting his resignation to the Pope on his 75th birthday in 2012. Pope Francis appointed his
successor, Archbishop Blaise Cupich, last September.
The Archdiocese of Chicago said Cardinal George’s funeral will be on Thursday;
visitation will take place in Holy Name Cathedral Tuesday and Wednesday.
With Cardinal George’s death, the College of Cardinals now has 223 members, with
121 under the age of 80 and able to vote in a papal conclave.

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.
+ 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.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon mindenezekről tájékozódhat.

