Húsvét 4. vasárnapja
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Azokban a napokban: Péter a Szentlélektől eltelve így szólt: „Népünk elöljárói és ti
vének! Ha ti ma azért hallgattok ki minket – miután egy beteggel jót tettünk –, hogy vajon ő hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe,
hogy ez az ember annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által áll itt előttetek
egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. Ő az
a kő, amelyet ti, építők elvetettetek, és mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki
másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetünk.”
Ez az Isten igéje.
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ÁPRILIS 25. - HÚSVÉT 4. VASÁRNAP
4th Sunday of Easter

Könyörgő nap papi hivatásokért
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hív- Nap/Day
nak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri.
Fazakas Ida
Szt. István Templom hívei
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilván- Apr 25 10:00AM Memory of Ida Fazakas
való. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy,
amint van. Ez az Isten igéje.

May 2 10:00AM

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Én vagyok a jó Pásztor, * Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek
engem.”
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Abban az időben Jézus így szólt: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti
őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal.
Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint
ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más
juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor.
Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.”
Ezek az evangélium igéi.

Templomunkért / Our Parish

Énekek számai: 230, 230-4, 118, 88, 205, 306, 286.
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
April 18th: $ 891.00
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: Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus,
Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva.

HIVATÁSOK VILÁGNAPJA
A papi hivatások ünnepén Jézus a jó és igaz pásztorról tanít az evangéliumban. Az
élet bármely területét választottuk is, hogy ott embertársaink szolgálatára legyünk, azt
azzal az elkötelezettséggel tehetjük, amit Jézustól tanulhatunk. Aki nem isteni hívásra
(legjobb tudásának megfelelően, az önzetlen jóakarat szellemében) választott magának
munkaterületet, annak nincs sok esélye, hogy a rábízottak felismerjék hangját – ahogy
Jézus tanításából halljuk (Jn 10, 1-10). Ez pedig a sikertelenség nyomasztó terhével fog
ránehezedni. Ezért szükséges, hogy kutassuk, hova, kikhez szólít a „hivatásunk”.
IMA PAPI HIVATÁSOKÉRT
Jézusunk, jó Pásztorunk, te magad biztattál minket, hogy kérjük Atyádat, az aratás
urát: küldjön munkásokat aratásába. Veled kérjük most Őt: ajándékozzon meg minket,
az Ő szeretett családját papokkal.
Jézusunk, tieid vagyunk és hiszünk benned, s ezért nem vagyunk pásztor nélküli
nyáj: kérünk, essen meg rajtunk, testvéreiden a szíved, s küldd hozzánk szavadat, erődet,
szentségeidet, áldásodat, és mindent megszentelő Szent-lelkedet hordozó választottaidat.
Jézusunk, Urunk, Megváltónk, jó Pásztorunk, bízunk közbenjárásodban. Legyen velünk
az Atya jóságos és irgalmas akarata szerint! Amen.
A BÚZASZENTELÉS
A vetések megáldásának szertartása, amelyet a katolikus egyház Szent Márk napján,
április 25-én vagy az azt követő vasárnap végez. A búzaszentelés a római szokásokból
gyökerezik. Az életnek is nevezett búza a magyarság
egyik legfontosabb gabonanövénye volt. A vele kapcsolatos munkákhoz különös hiedelmek kötődtek. Megszentelték a földből éppen kikelő búzát, hogy nyárra bő termést hozzon.
IMÁK SZENT JÓZSEFHEZ
Szent József Atyánk! Te jóságos vagy. Még senki sem könyörgött
hiába hozzád. Tárt karokkal fogadsz mindenkit, aki fájdalmaiban
hozzád esedezik. Tekints könyörületesen az én nagy nyomorúságomra!
Te jól tudod, mily nehéz megpróbáltatás ért engem, mennyire
szenvedek miatta. Te ismered, milyen keservek gyötrik most szívemet.
Az ellentmondások tüzében kínlódva érzem, hogy vétkeim miatt
megérdemeltem e nehéz keresztet. Teljes szívemből bánom minden
bűnömet! Kérlek téged, Szent József, járj közben értem Jézusnál, mert
téged szívesen meghallgat! Te légy szószólóm!
A te kérésedet nem fogja visszautasítani, ha közbenjársz értettem.
Ezért bizalommal várom tőled, hogy nagy bajomban segítségemre
siess. Bensőséges alázattal kérlek téged, tekints reám, hallgasd meg
szívem óhaját, hallgasd meg kegyelmesen esdeklő imámat!

ANNOUNCEMENTS
+ We are praying the rosary
every Sunday morning at
9:30 before Mass. All are
welcome to join us in prayer.
+ On May 9th there will be a
second collection for the
Catholic Charities, please
use the envelopes designated
for that. We thank you all for
your donations.
+We ask that if anyone has
changed their address or
phone number, please notify
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.
Fazakas Ida búcsúztatója -Április 30. d.u. 4 óra után szeretetvendégségre híva a család a megjelenteket, és egyben kérik a megjelentek számát.
Kérik, hogy hívják Katona Marikát 773-704-5050es számon Vasárnap estig. Cím: Carbonara Funeral Home 1515 North 25th Ave , Melrose
Park IL. 60160
+ Május 9 - 2. gyűjtés lesz , Catholic Charities - Mother's
Day. Kérjük a híveket, hogy használják az erre a
szándékra kijelölt borítékot, segítsünk a szegényeken!
Adományaikat előre is köszönjük.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen
az irodánál.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

IMÁDSÁG HÚSVÉT 4. VASÁRNPJÁRA
Köszönjük, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban Jó Pásztort adtál nekünk, aki
odaadta értünk életét, hogy nekünk életünk legyen.
Köszönjük, hogy ő mindannyiunkat név szerint ismer.
Köszönjük, hogy nem hagy el minket, hanem szeretetével mindig közöttünk van.
Kérünk, add, hogy méltók lehessünk az ő életadó szeretetére.
Kérünk, add, hogy figyelni tudjunk mindig az ő szavára, és hamis pásztorok
hívását soha ne kövessük.
Add, hogy egyre jobban megismerhessük őt, és az ő áldozatos szeretetét továbbsugározhassuk a ránk bízott emberekre!
(K.R.)

