REMÉNY- ÉS FELTÁMADÁS JELEI VAGYUNK!

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

IV.HÚSVÉTI VASÁRNAPUNK A JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA ÉS A PAPI- ÉS
SZERZETESI HIVATÁSOK VILÁGNAPJA! Azért imádkozunk, hogy papjaink, mint
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2013
Krisztus munkatársai legyenek szinten JÓ PÁSZTOROK!
Telephone: (773) 486-1896
A jó pap csak híveivel EGYÜTT tud JÓ lenni, vagyis csak a JÓ nyájnak lehet Jó
Fax: (773) 486-1902
Email: st.stephen@freemail.hu
pásztora! EGYÜTT! Hiszen küldetésük hasonlít Jézus küldetéséhez, sőt annak egyenes
Web: http://stephenchurch.org
folytatása!
Ezért imádkozzuk ma a Zsoltárossal: ..."Mi az Ö népe vagyunk, és legelőjének
Administrator: Rev. Nicholas Desmond
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
nyája!"(Zsolt: 99,2,3-5). ÁLLELUJAH!
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
De nemcsak mi vagyunk az Ö népe, mert Jézus nem egy etnikai (v. nemzeti)
Organist: Mr. Imre Olajos
Messiás, hanem az EGÉSZ VILÁG MEGVÁLTOJA! A Mennyei Atya sem csak az én
ÁPRILIS 21 - HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
Atyám, hanem MI ATYÁNK, vagyis mindannyiunk Atyja- és Gondviselője! Legyen
PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOK VASÁRNAPJA
meg az Ö ISTENI AKARATA, és ne a mi EMBERI AKARATUNK! (ApCsel 13,43)
Nem véletlen, hogy a jövő vasárnapi evangéliumunkat az IGAZI SZERETET
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/ Requested By
tanításával folytatja Anyaszentegyházunk: Hétköznapjainkban HOGYAN LEGYÜNK A
Szabó Ilonka
Varga Pál és Amika
APR 21 11:00AM
SZERETET JELEI, a gyakorlatban megvalósítva Jézus Örömhírének (Evangéliumának!) tanítását! A JÓ és a ROSSZ (BÜN!) KÜZDELMÉBEN keressünk mindig
Szabó Ilonka
Szabó Terike és Családja
megoldást Jézus Evangéliumi-Örök-Tanitásábol! Így leszünk az Ö HITeles TANUI,
APR 28 10:00AM
Molnár János
Marócsik Annuska és József
VAGYIS FELTÁMA-DÁSÁNAK JELEI mai békétlen- és széthúzó (Nem összetartó!)
világunkban!
Válaszos zsoltár: Mi az ő népe vagyunk, és legelőjének nyája.
Hiszen Feltámadott- és Megdicsőült Üdvözítőnk így köszöntötte tanítványait:
BÉKESSÉG NEKTEK! Ezért imádkozzuk minden szentmisénkben: ..."Urunk! - Ne
Énekek: 90, 86, 89, 119, 205, 306, 88.
vétkeinket nézzed, hanem Egyházad Hitet, és őrizd meg Egyházadat isteni szándékod
szerint BÉKÉBEN és ADD MEG TELJES EGYSÉGÉT!" hogy valóban a REMÉNYMISSION STATEMEN
ÉS FELTÁMADÁSOD JELEI LEHESSÜNK! Á m e n !
St. Stephen King of Hungary Church serves the
PARISH COLLECTION
spiritual needs of all Catholics in our neighborApril 14th: $ 657.00
hood, regardless of ethnicity, and also welcome
Easter Collection: $ 70.00
all Hungarians who want to pray in their lanKONZULI FOGADÓNAPOK
Please support your Parish!
guage and keep their cultural traditions alive!
- A Magyarország New York-i főkonzulátusa 2013. május 10-től 13-ig újra
kihelyezett konzuli napokat tart Chicagóban. Helyszín: Norridge-i Magyar
In your prayers, please remember these
Református Templom, 8260 West Foster Avenue, Norridge, IL 60706
parishioners or relatives and friends of
Időpontokat a következőktől lehet kérni:
parishioners who are sick and in need of
NY-i fõkonzulátus: 212-752-0669, 212-752-0661 vagy Hucons.NYF@kum.hu
God’s healing grace:Mr. & Mrs. Szalai István,
ÚTLEVÉL ÜGYEKBEN KÖZVETLEN A KÜLKÉPVISELETEN és EMAIL-BEN
Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits János,
KELL EGYEZTETNI, az alábbi címeken: zbencsik@mfa.gov.hu
Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi,
vsass@mfa.gov.hu, msmid@mfa.gov.hu és a hucons.NYF@mfa.gov.hu
Mátyás Károly, Javorik Edit.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to pray
with us.
+Today, 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 office.
+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
Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel
hívunk a közös imádságra.
+Ma, 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 szentmise ezen a napon d. e. 11 órától lesz!Bővebb
információért kérjük, hívják Vitális Sándort 630740-4324 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
megváltozott, jelentse be az irodába.
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

Hálásan köszönöm, hogy fél évig ismét együtt lehettünk és külön
köszönöm imáitokat és a sok segítséget és ajándékot, amit kaptam
tőletek. Remélve, hogy Ősszel ismét találkozunk itt a Szt. István
Templomunkban, de addig is a nyár folyamán szeretettel várlak
Benneteket, ha jöttök haza: További Imával és Szeretettel:
János Atya (Tel: 36-30-5559219)

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

Április 27 és Május 4

OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki
szeretné Templomunk Mindszenty termét ren+If you would like to rent the
dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát
Mindszenty Hall for private
legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk
events, we ask that you stop by
the office at least three weeks be- irodájában, vagy hívja a Templomot.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő
fore the requested date.
magyar eseményekről, programokról, a
+If you would like to know more
www.chicagohungarians.com web oldalon
about Hungarian events taking
mindenezekről tájékozódhat.
place in our area, please visit

IMA PAPJAINKÉRT!
URUNK-ISTENUNK! - Te elküldted Fiadat a Világba, hogy Megváltónk és Örök
Főpapunk legyen, és kiárasítottad Szent Lelkedet, hogy erősítse meg Egyházadat.
Kérünk vezesd az életszentség útján püspökeinket- és papjainkat, hogy Szíved szerinti
pásztorok legyenek. Ajándékozd meg Egyházadat napjainkban is új papi hivatásokkal,
válaszd ki követésedre új munkatársaidat, hogy I. Péter Pápánk vezetésével méltó
követőiddé váljanak.
Adj bátorságot fiataljainknak, hogy IGENT mondjanak hívásodra és állhatatosak
maradjanak küldetésükben: megértsék, hogy nem ők választottak Téged, hanem Te
őket! Te, akik a lelkek-és az emberek halászainak hívod őket: add, hogy velünk,
hívekkel együtt valóban"a fold sója - és a világ-világossága legyenek!"
Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, mint munkások isteni-aratásodba,
folytatva isteni-művedet a Földön: építve Titokzatos Testedet, az Egyházat!
Legyenek készek arra, hogy életüket elkötelezetten- és visszavonhatatlanul, Isten
szolgálatába állítva- és Krisztust, a Jó Pásztort követve legyenek
ők is jó pásztorok! Add, hogy híveid imáikkal- és tetteikkel
segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton!
Vezesd közösségeinket az egység HITeles megélésének
útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak!
Add meg nekik a méltó szolgálat Kegyelmét, hogy
evangéliumi-tanításodat példájuk által tegyék világossá előttünk!
És végül add, hogy egyre többen dolgozzanak a lelkek
megmentésén! Ámen !

