HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
Ez a vasárnapunk a JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA, hivatások 55.
világnapja. Minden hivatás világnapja, minden emberi munkáé. ami Isten
dicsőségét szolgálja. Jézus mindannyiunk Jó Pásztora, de nekünk is
Őhozzá hasonlóan "Jó Pásztoroknak" kell lennünk. És ez már nem magánügy(!), hanem konkrét-, valóságos- és teljes elköteleződés nem valami,
hanem Valaki mellett, Akire rábízzuk egész életünket és Isten szolgálatába állítjuk. Így
leszünk együtt papok és hívek Isten Igéjének, Jézus Krisztus evangéliumának hiteles
hirdetői.
Ma azért imádkozunk, hogy minél több fiatal meghallja az Úr hívó szavát és
vállalja a papi- ás szerzetesi hivatást. A pap (görög nyelven: klerikus=lefoglalt) Isten és
az emberek számára fölszentelt személy, aki ebben a természetes világban él, de egy
másik természetfeletti világ megbízottja és szolgája, mint a lelkek pásztora: összekötő
Isten- és ember között, amit liturgikus ruhájának leglényegesebb része, a stóla is
jelképez. A római pápa, Isten szolgáinak a szolgája (Servus Servorum Dei) aki Jézus
Krisztus földi helytartója (pontifex maximus: ponton), híd Isten és ember között. A jó
pap csak híveivel, együtt lehet a jó nyájnak az apostoli küldetést folytató jó pásztora.
Olyan pásztor, aki nem politikus, nem is a kultúra terjesztője, hanem szolga: Isten és az
emberek szolgája. Nem civil szakember, hanem a Szentség kiválasztott embere, a
lelkek pásztora, a közösség vezetője, aki Mesterének evangéliumi tanítását
megvalósítva vezeti egységre nyáját, hogy "Egy akol legyen és egy Pásztor!" Mi pedig
legyünk önmagunknak is jó pásztorai, akik bátran ráhagyatkozunk a Szent Lélekre,
hogy Ő irányítson bennünket!
Jézus a Jó Pásztor, mindannyiunk Pásztora, Neki szenteljük életünket és
ráhagyatkozunk, hogy Ő vezessen bennünket. Nyitott lélekkel befogadjuk a Szent
Lelket, hogy mindannyiunkat, vezetőket és vezetetteket irányítson Isten Örök Országa
felé! Ma, a "Hivatások Világnapján" csak ez a cselekvő szeretet lehet az Istentől
ajándékba kapott hivatásunkra adott válaszunk! Imáinkban pedig kérjük továbbra is Jó
Pásztorunkat: Urunk! -Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat és folytassák
Krisztus munkatársaiként Isteni-Művedet, már itt a földön épitve Örök-Egyházadat, a
jó nyájaknak legyenek jó pásztoraik és együtt legyünk a "Föld sója, és a világvilágossága!" A m e n.
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. Ünnepe: április 25.
EGY GONDOLAT
Az aktív életet élő keresztények sokat várnak, sőt követelnek a paptól, s igazuk
is van. De tudniok kell azt is, hogy kemény a papi élet! Az, aki ifjú lelkesedéssel egész
életét ajánlotta fel Isten oltárán, ember marad továbbra is és az emberi rész gyakran
visszaköveteli a maga jussát. A pap sorsa így mindennapi küzdelem, hogy Krisztusért
mindenki számára szabad maradhasson.
Michel Quoist
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ÁPRILIS 22 - HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Apr 22 10:00AM

Ft. Vas László emlékére 1965 - 2018

Apr 29 10:00AM

Steven Kozma

Kozma Veronika

Énekek: 229, 88, 119, 86, 205, 306,SZÉKELY HIMNUSZ, 195.

Válaszos zsoltár: A kő, amelyet az építők félredobtak,

íme, az lett szegletkővé.
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!

PARISH COLLECTIONS
Sunday collection: $ 535.00
Köszönet egy templomhívőnk
nagylelkű adományáért!
Please support your Parish!
May God bless your generosity!

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, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos Mária, Jacques Yez,
Serfecz József, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária,
Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi,
Kolonits Olga, Mocsán Ilike.

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.
+Thank you for your Easter
flower offering.
+ On April 22nd, we’ll
have a Mass intention for
Fr. Vas who past away not
long ago, at age of 52. After Mass everyone is invited for breakfast.
+ On April 29th, we invite
everyone for coffee and pastries after Mass.
+ We celebrate Mothers Day
on May 6th, with a program
by the St. Stephen Hungarian School and Bokréta
Dance group, after mass, followed by lunch. For your
reservations, please contact
Pongrácz Cilike: 224-3613219, Katona Marika: 773704-5050 or e- mail:
marikakatona@msn.com.
+ On May 13th, after Mass
everyone is invited for
breakfast.
+ Please report any changes
in address or phone number
to the office.
+ Sunday mass intentions for
our loved ones can be requested in the office.
+ To learn more about our
events, visit
www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentmise
előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a Szentmise előtt,
kérjük közbenjárását, segítségét családunkra, mindennapi
életünkre.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+ Április 22 - A mai 10 órási Szentmise volt plébánosunk, Vas László atya emlékmiséje lesz, aki pár hónapja
súlyos betegség után, 52 éves korában megtért Teremtőjéhez. Vas László 1965. április 27
-én született Nagyváradon. Teológiai
tanulmányait a budapesti Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen végezte. Tempfli József
püspök szentelte pappá 1998. április 26-án
Nagyváradon. Segédlelkész volt Nagyvárad-Olasziban,
plébános Hegyközcsatárban, római tanulmányait
követően pedig az Amerikai Egyesült Államokban előbb
a Chicagó-i (IL) Szent István Király plébánián, majd a
Passaic-i (NJ) Szent István plébánián teljesített
szolgálatot, biztosítva a helyi magyar közösségek
lelkipásztori ellátását. Elhunyt gyors leforgású betegség
következtében, 2018. január 7-én. Nyugodjon békében!
Akik ismerték atyát, kérjük jöjjenek el a Szentmisére,
imádkozzunk együtt lelkiüdvéért és Családjáért. A Szentmise után reggelire hívjuk a kedves híveket.
+ Április 29 - Szentmise után sütemény és kávé lesz.
+ Május 6 - Anyák napját ünnepeljük, a Szt. István
Iskola és a Bokréta Néptánccsoport műsorral köszönti az
édesanyákat és a nagymamákat, majd edédre kivjuk a
kedves vendégeket. Jelentkezés a következő személyeknél: Pongrácz Cilike: 224-361-3219, Katona Marika:
773-704-5050, e- mail: marikakatona@msn.com, vagy
templomunk e-mail címén. Mindenkit szeretettel hívunk
és várunk. Részletek a szórólapon olvashatók.
+ Május 13 - Szentmise után reggelire hívjuk a kedves
híveket.
+ Milka Zsuzsanna babysittert keres, érdeklődni milkazsu@freemail.hu e- mail címen lehet.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik elékére.
Kérjük jelentkezzenek az irodában.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
időpontja: Május 5.
Dear Parishioners,
Did Jesus come for everyone or only for a select few? Lest we have
any doubt, the Gospel for this Sunday makes it perfectly clear as Jesus,
the Good Shepherd, expresses his care and concern not only for the crowd
he was speaking to but as he says, "I have other sheep that do not belong
to this fold. These also I must lead, and they will hear my voice, and there
will be one flock, one shepherd (John 10:16).” Clearly Jesus was asserting
that one day all the people of the world will recognize Jesus as their shepherd and follow him. So, 2000 years later why are there still so many non-Christian people? Why
are there so many atheists and agnostics? Worse yet, why did the Christian faith splinter off down through the centuries into hundreds of different denominations? What
happened to God's plan for all people to be united by the one shepherd Jesus? Lest we
become too cynical and write off the world as a reckless and God-less amalgamation
of heathens notice the tense that Jesus uses in his statement: "...they will hear my
voice, and there will be one flock, one shepherd." The process is still taking place. The
time is now!
We live in strange and scary times when often the devil seems to have the upper
hand. Just look at all the poverty and violence and immorality in the world today.
Where is God in all that? God is actually in none of that. However, the presence of evil
in the world does not mean that Satan is in charge. Jesus is in charge. He is the Good
Shepherd and his sheep know him because they recognize his voice. So, what about
people who don't recognize his voice? How are they going to find about Jesus if not
from us?
We have to be like St. Peter in today's reading from Acts who boldly declared to nonbelievers that the miracle that was worked for the disabled person near the temple was
actually performed by Jesus through the prayers of his followers. So many other miracles have been performed by Jesus through the prayers of his followers after that one
and still continue to this day. Are we aware of the miracles Jesus has worked in our
own lives? Bring that to prayer this week. And when we are aware of the miracles Jesus has worked in our lives we have to tell other people about our Good Shepherd who
desires to care for every person the earth.
Have a great week telling people about Jesus the Good Shepherd and the miracles
he has worked in your life!
In God's love,
Father Michael Knotek

