NÉHÁNY ADALÉK AZ IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRÉHEZ!
Mint ismeretes az elmúlt vasárnap ünnepeltük az "irgalmasság vasárnapját"! Az
ünnepet Boldog II-ik János Pál pp. vezette be az egyházi lirutgiába, miután Fausztyna
Kowalska nővért l993 április l8-án boldoggá, majd 2ooo április 3o-án szentté avatta.
Az ünnep sok kegyelem hordozója, ahogy azt Fausztyna nővér Istentől nyert
sugalmazás révén adta tovább az Egyháznak, melyben Üdvozitőnk arra kér mindenkit,
hogy ezzel a "rózsafüzérrel" tegyük lehetővé, hatékonnyá az "isteni irgalom" kiáradását
a szenvedő lelkek javára, azaz mindannyiunk javára, akik a földi zarándok-útat járjuk a
föltámadás reményében. Ez a rózsafüzér "talán az utolsó fogodzó pont" életünkben,
hogy Isten kegyelmét leesdjük a "bünös" világra, és megmentsük az emberiséget a végső
kárhozattól.Nagy figyelmeztetés, amit komolyan kell vennünk saját üdvösségünk reményében!
AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA!
"Emlékeztetlek arra, leányom, hogy valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra,
merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsöitsd és magasztald, hivd el az egész világra
hatalmát, főleg a szegény bünösökre, mert az irgalom ebben az órában nyilt meg teljesen
a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások
számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba, az irgalom legyőzte az
igazságosságot. Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztútat, amennyiben kötelességeid lehetővé teszik ezt. Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld
irgalommal teli Szivemet a Legméltóságosabb Oltárfiszentségben. Ha ez nem lehetsé ges, merülj el imában - ha röviden is - azon a helyen, ahol éppen vagy. Irgalmam
tiszteletét kivánom minden teremtménytől, de legelőször is Tőled, mert ezt a titkot legteljesebben verled értettem meg!" (N. 1572)
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!
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ÁPRILIS 22 - HÚSVÉT 3. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

ÁPR 22 10:00 AM

Miseszándék/Intention

MARY & JOHN CSUK

ÁPR 29 10:00 AM

Kéri/ Requested By

MARIANNE BALLE ÉS
CSALÁDJA

Betegeinkért

Válaszos zsoltár: Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!
Énekek: 90, 86, 89, 119, 205, 306, 88.
PARISH COLLECTION
Apri 15th : $ 778.00
Easter collection: $ 70.00
Hall renting: $300.00
Thank you for your 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.
+On May 6th, the Church will
hold its annual Mother’s Day luncheon. We’ll gladly accept donations
for the raffle.
+ 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.
+On September 23rd, at the Holy
Name Cathedral, there will be a a
mass celebrated by Cardinal George
for the couples who celebrate their
50th anniversary. For information
please inquire in 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 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. Anyáknapi ebéd sorsolásához
szivesen elfogadunk ajándékokat. Előre is
köszönjük.
+ 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.
+Gyermekek, idősek gondozását szivesen elvállalom. Kérem hívják a 312-607-2268-as
számot.
+Szept. 23-án a Bíboros Úr misét mond a Katedrálisba azoknak, akik ebben az évben ünneplik házasságuk 50. évfordulóját. Amennyiben híveink között van, aki most ünnepel és
szeretne a misén résztvenni, kérjük jelentkezzen
az irodában Június 10-ig. Kérjük, szóljanak ismerőseiknek is.
+ Kérjük a híveket, hogy a mozgáskorlátozásra
kijelölt helyet hagyják szabadon azok számára,
akik jogosultak erre. megértésüket és

együttműködésüket!Legyünk tekintettel felebarátainkra, akik rászorulnak a Templom előtt
kijelölt 4 parkoló helyre. Köszönjük
+Templomunk eseményeit és a fényképeket
OUR HUNGARIAN COMMNITY megtekinthetik: www.stephenchurch.org
AND HERITAGE
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private events, +EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
we ask you to stop by the office at
Aki szeretné Templomunk Mindszenti terleast three weeks before the remét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
quested date.
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
+On April 27th, from 7 PM, the
templomunk irodájában, vagy hívja a
Magos Hungarian Folk Band has a
Templomot.
concert at our church. Everyone is
+ Április 27-én, péntek este 7-töl, a Szt. István
invited to attend this event.
+On May 20th, between 9-10 AM, the templomnál,a Magos Magyar Népzenekar
tánctanítást tart, a koncertet követően.
Prime minister of Hungary, Orban
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a
Viktor, will meet the Hungarian
rendezvényre.
community at our church during his
+Magyarország Miniszterelnöke, Orbán
visit to Chicago. Come and support
Viktor úr, meglátogatja a Chicagói közösthe Hungarian community.
séget, Május 20-án. Helyszín- a Szt. István
+If you would like to know more
templom d.e. 9 és 10 óra között.
about Hungarian events taking place
Jelenjünk meg minél többen, köszöntsük a
in our area, please visit
Miniszterelnököt!
chicagohungarians.com
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.
+To see more about events at our
church, visit our website at
www.stephenchurch.org

Jóságos Istenem hálás szívvel köszönöm neked mindazt,
amivel mindennap elhalmozol jóságodból , köszönök mindent
azok helyett és nevében is, akik ezt nem teszik meg.
Édes Jézusom, határtalan jóság! Milyen sokat tettél azért, hogy
az emberek viszontszeressenek.
Miként lehetsédes mégis, hogy sokan nem szeretnek Téged?
Szent kegyelmeddel eltökélem, hogy amannyire csak képes
vagyok, szeretlek Téged mindenek fölött. Ámen.

