
 

HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA. 

         Ez a vasárnapunk a JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA, a 

HIVATÁSOK 52.VILÁGNAPJA.Nemcsak a papi- és szerzetesi 

hivatásoké, hanem minden emberi munkáé, ami Isten dicsőségét 

szolgálja. De mivel Ferenc Pápa meghirdette az Istennek szentelt élet 

évét, ebben az évben fokozottabban imádkozunk azért, hogy az Úr 

támasszon új papi- és új szerzetesi hivatásokat és küldjön munkásokat aratásába. 

           A jó pap a nagyobb (természetfeletti) szeretetet, és hitet sugározza, ami azt 

jelenti, hogy kilép önmagából, hogy életének központjában Jézus Krisztus legyen, mint 

Jó Pásztor! Az Isten hívására adott válasz részéről, hogy "útra kel a föltámadott- és 

megdicsőült Jézus Krisztussal", aki őt kiválasztotta, és aki életünknek- és 

boldogságunknak kezdő- és végpontja (Alfája és Ómegája). De a jó pap érzi azt is, 

hogy az Úr hívásának meghallása és elfogadása nem "magánügy", hanem konkrét-, 

valóságos- és teljes elköteleződés, amely átfogja egész földi életünket és azt Isten 

szolgálatába állítja. Így lesz hiteles hirdetője Isten Igéjének, Jézus Krisztus 

Evangéliumának, amely átalakítja és szebbé teszi életünket és így leszünk mindannyian 

papok és hívek a REMÉNY ÉS FELTÁMADÁS JELEI. 

          De a pap (görög nyelven: klerikus=lefoglalt) Isten és az emberek számára 

lefoglalt (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. 

Az Úr Jézus földi küldetése a menybemenetellel véget ért, de tanítványaira és rajtuk 

keresztül reánk bízta élete folytatását (Mt 28,20) amikor kiválasztott minket, hogy 

mindannyian legyünk az Ő HITeles tanúságtevői. Persze mi HITet adni nem tudunk, de 

ha az apostolok küldetését folytató pásztorokká válunk, hirdetnünk kell a közeledő 

örökkévalóságra hívó Jézus Krisztus jó hírét (örömhírét=evangéliumát), mivel a HIT 

hallásból ered. És amikor Krisztusnak, a Jó Pásztorunknak a hangját halljuk és 

követjük, életünket neki szentelve hagyjuk, hogy Ő vezessen bennünket, ami azt jelenti: 

engedjük a Szentléleknek, hogy mindannyiunkat, vezetőket- és vezetetteket irányítson 

Isten örök Országa felé! Csak ez a cselekvő szeretet lehet az Istentől ajándékba kapott 

hivatásunkra adott válaszunk.  

           Imáinkban pedig kérjük továbbra is Jó Pásztorunkat: "Urunk, Te aki apostolaidat 

meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket, add, hogy minél többen kövessék hívó 

szavadat, minél többen folytassák isteni művedet a földön építve Testedet, az Egyházat. 

Add, hogy papjainkkal együtt a föld sója és a világ-világossága legyünk." A m e n.  
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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! 

Válaszos zsoltár: A kő, amelyet az építők félredobtak,  

                                                           íme, az lett szegletkővé. 

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

ÁPRILIS 26 - HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA 

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. 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention              Kéri/Requested By 

Ápr 26 10:00AM Marócsik József           Molnár Család 

Máj 3 10:00AM Mákos József                 Mákos Anna 

PARISH  COLLECTIONS 

Apr. 12th       4:00 PM Mass  $692.00 

Apr. 18th   7:00 PM Mass: $ 1,743.00 

               Maint. collection: $ 1,635.00 

 Apr. 19th    10:00 AM Mass: $849.00 
                       7:00 PM Mass :$ 329.00      

Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 



 

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 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 sec-

ond collection benefiting the veterans. 

Coffee and pastries will be served 

after the mass.  

+ On May 16th,  there will be a 

Healing Mass at 7:00 PM. 

+ On June 28th: We will have our 

ANUUAL PICNIC with an outdoor 

Mass at 11 a.m. Location: LIONS 

WOODS, 210 S. River Road, Des 

Plaines, IL 60016  
+ 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.  
+ For those parishioners who cannot 
attend mass regularly, at GiveCen-
tral.org,  donations could be offered 
to our church and to St. Stephen Hun-
garian School, as a one time or peri-
odically, with a credit card or from a 
bank account. 

HIRDETÉSEK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a 

közös imádságra. 

+ Szentgyónás van minden vasárnap a 

Szentmise előtt!  

+ Ma,  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. A szentmise után kávéra és 

süteményre hívjuk a kedves híveket.  

+ Május 16- án, este 7:00-kór - HEALING 

MASS. 

+Június 28: TEMLOMUNK ÉVI NAGY PI-

KNIK-JE! 11ó-kor Szentmise.A Szentmisén 2. 

gyűjtés lesz: Péter fillérek. Jószándékú 

adományaikat előre is köszönjük. Hely: LIONS 

WOODS, 210 S. River Road, Des Plaines, IL 

60016 
 +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  

+ Azok részére akik ritkábban tudnak templom-

ba járni, de szívűkön viselik a templomunk 

sorsát, lehetőség van adományozni 

templomunk és az Szt. István Magyar Iskola 

részére a GiveCentral.org   web oldalon, hitel 

kártyáról vagy bank számláról, egyszeri vagy 

rendszeres adományokat ajánlani. 

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 
szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-
dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 
legalább 3 héttel az esemény előtt tem-
plomunk irodájában, vagy hívja a Templomot. 
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-
yar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon min-
denezekről tájékozódhat.  

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 in-
formation. 

               A jó pásztor - Dávid zsoltára.  

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. 

Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 

Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 
 Ha a halál árnyéka völgyében járok is, 

 nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy:  

    vessződ és botod megvigasztal engem. 
 Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. 

 Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 
 Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján,  

     és az Úr házában lakom egész életemben. 

     IMÁDSÁG PAPI HIVATÁSOKÉRT— Jézusom, a lelkek isteni Pásztora, aki 

apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket: vond magadhoz a buzgó és 

nem ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a 

világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által 

áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák 

művedet a földön, építsék Testedet, az Egyházat. Add, hogy a föld sója és a világ 

világossága legyenek. Amen.                                       VI. Pál pápa 

                 MÉCS LÁSZLÓ: A DERÉK PAP 

Minden szívekre szomjúhozva száll, minden virágon jóságot talál. 

Minden vágyaknak terülj-asztalkája: a mosolygóknak mosolyodó szája. 

Ő a búcsúsok Isten-szomjas vágya: Ha megy a vígság-búcsús karavánja. 

Szomorkodóknak könnye-gördülése, halottas éjek öröm-arcú mécse. 

Minden vándornak jó utat mutat, a falu alszik, ő a bűntudat. 

Ő a kakasszó az alvók felett, Pétert ébresztő lelkiismeret.                         
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