
 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 

szeretné Templomunk Mindszenty termét ren
-dezvényre kiváltani, kérjük jelezze 
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 
templomunk irodájában, vagy hívja a Tem-
plomot.  
+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 
Mindszenty Hall for private events, 
we ask that you stop by the office at 
least three weeks before the re-
quested date.  
+If you would like to know more 
about Hungarian events taking place in 
our area, please visit 
chicagohungarians.com  for more in-
formation! 

                 AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA ! 
 
           HÚSVÉT NYOLCADÁNAK BEFEJEZŐ NAPJA az Isteni-
Irgalmasság Vasárnapja. 
        2000-ben ezen a vasárnapon avatta szentté II.János-Pál Pápa, a szintén 
lengyel származású Fausztina Nővért, aki így lett a harmadik évezred első 

szentje: magán kinyilatkoztatásából Ő jelölte ki a 2.Húsvéti-Vasárnapot (Fehérvasárnap) 
az Isteni-Irgalmasság Vasárnapjának. 
            És ma avatja szentté Ferenc Pápánk elődeit: XXIII.János-és II.János-Pál Pápákat. 
A szentté avatások is hozzátartoznak HÚSVÉTI ÖRÖMÜNKHÖZ, ahogyan kérte 
imáiban feltámadása előtt Krisztus Urunk: "Az én örömöm, amely beteljesül, bennük 
legyen." (Jn 17,13). 
            Úgy is mondhatjuk, hogy Tamás "késett" együtt örülni apostoltársaival, akik még 
együtt voltak az utolsó-vacsora termében. Itt feltámadásának estéjén kapják meg az 
Úrtól a Szt. Lelket és a bűnbocsátó-hatalmat. (Jn 20,22-23). Így a Bűnbánat-Szentsége 
aKeresztséggel és az Oltáriszentséggel együtt: Húsvéti-Szentségek! 
             A FELTÁMADOTT a Szentségei által mindig kész megújítani életünket és 
közösségeinket: mivel az általa alapított Szentségekben is Vele találkozunk. Egy üres sir 
nem lehet számunkra HÚSVÉTI ÉLMÉNY, de a SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS A 
FELTÁMADOTTAL mindenképp maradandó lelki élmény számunkra."Én vagyok! -Ne 
féljetek!" -mondja a FELTÁMADT JÉZUS tanítványainak és nekünk is! 
             És az Ő szeretete Tamás hitetlenségénél- Péter tagadásánál, de még Júdás 
árulásánál is nagyobb: ISTENI SZERETET, amit nem lehet legyőzni! És nem lehet 
keresztre feszíteni! És ez a SZERETET az, ami hitünket is erősíti és ez volt az az erő, 
amely az első keresztényeket is mély élet- és szeretetközösségben szorosan egyesítette! 
Kérjük imáinkban, hogy minket is erősítsen és egyesítsen!   Ámen! 

 
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and 

friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: 

Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, Mrs. Maureen 

Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Szabó Terike, Mákos József. 

     Válaszos zsoltár: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,  

                                             mivel irgalma örökké megmarad. 

     Énekek: 86, 90, 130, 89, 306, 88. 

 

 
MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary Church serves the 

spiritual needs of all Catholics in our neighbor-

hood, regardless of  ethnicity, and also welcome 

all Hungarians who want to pray in their lan-

guage and keep their cultural traditions alive! 

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

Apr 27 10:00 AM Tarnay Gyula és Tarnay Klára       Rékay Cecília  

May 4 10:00 AM      Szekeres ibolya                      Rékay Cecília  

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2014 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Nicholas Desmond 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

 ÁPRILIS  27 –HÚSVÉT 2. VASÁRNAP          

ISTENI  IRGALMASSÁG  VASÁRNAPJA  

PARISH  COLLECTIONS         

Easter flower collection: $ 70.00 

Easter collection: $ 4,554.00  

Holy Land Coll.: $ 170.00  

Please support your Parish! 

chicagohungarians.com
chicagohungarians.com


 

ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 

be-fore Mass. All are welcome 

to pray with us.  

+Thank you for you Easter 

flower offering.  

+Today April 27th, there will 

be a hot breakfast after the 

mass, then Finance council 

meeting for all council mem-

bers. 

+We celebrate Mothers Day on 

May 4, with a program by the 

Hungarian School and Bóbita  

dance group, after mass, fol-

lowed by lunch. 

+On May 11th, we invite you 

to a hot breakfast after the 

mass, and we'll say goodbye to 

Fr. Ellias, who returns to Hun-

gary, after finishing his year of 

studies here, also, to brother 

Laszlo, who will go to Cincin-

nati. 

+On May 17th, everyone is in-

vited to the Tulip Ball, in the 

organization of the St. Stephen 

School, from 7:00PM. 

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number, please notify the of-

fice. 

+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 
+A Katolikus Egyház 3 pici gyermekkel szaporodik a 
mai napon. Szeretettel  gratulálunk a Gianetti és 
Thompson szülőknek gyermekeik keresztelése  
alkalmából.  
+Köszönet a Szt. István Magyar Iskola, a Bóbita 
Tánccsoport gyerekeinek és oktatóinak, a hagyomán-
yos húsvéti délutánért és mindazoknak akik támogatták 
a szép rendezvényt.  
+Ma, Április 27-én Szentmise után meleg reggelire 
várjuk a kedves híveket, majd pénzügyi tanács gyűlés, 
melyre kérjük a tagok pontos megjelenését. 
+Köszönet mindazoknak, akik virágadományaikkal ün-
nepélyessé tették templomunkat Húsvét ünnepére. Is-
ten fizesse meg 
+Május 4-én ANYÁK NAPJÁT ünnepeljük. 
Szentmise után a Magyar Iskola/óvoda és a Bóbita 
táncsoport köszöntője, azután ünnepi ebéd.Részletek a 
szórólapon olvashatók. Jegyek elővételben már 
kaphatók, jelentkezzünk minél hamarabb!  
+Május  10-én,  délelőtt 11ó-kor gyászmisét szolgáltat 
a Család  Stefanec Ludvig emlékére. Mise után a Mary 
Hill Kat. temetőben helyezik el a kedves halott hamvait 
a feltámadás  reményében. Nyugodjék békében!  
+Május 11-én,   a szentmise után búcsúzunk Éliás 
atyától, akinek 1 éves tanulmányi ideje lejárt és 
visszatér Magyarországra. Hálásan köszönjük, hogy az 
elmúlt 1 évben magyar  Szentmiséket szolgáltatott 
nekünk, a jó Isten kegyelme segítse további 
munkájában.  Ugyanakkor elköszönünk László 
testvértől is, aki a következő 1 évet Cincinnatiban tölti. 
Köszönjük a sok-sok segítséget, áldozatos munkáját, és 
várjuk vissza. Meleg reggelire hívjuk a kedves híveket.  
+Május 17- Tulipános Bál az Iskola/óvoda és Bóbita 
tánccsoport rendezésében, amelyen a TESÓK együttes 
lép újra fel. 
+Május 18 - Süteményt és kávét szolgálunk fel. 
+Húsvéti szentgyónást magyarul elvégezhetik a Szent-
mise előtt, vagy a megbeszélt időpontban.  

 

   Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 tavaszi félévre:                                                                             

                      -  Május 3, és 10. 

+ 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  

         Húsvéti virág ajándék: 

Csanádi Borbála és Családja - Elhunyt szeretteinkért 

 Arline Keller  -  Joseph Keller emlékére  

XXIII. JÁNOS PÁPA ÉLETELVEI 

„Mindig mindenkivel szemben jó akarok lenni.” * „Ó, mennyire 

utánoznunk kell az Urat az emberek iránti türelemben!” * „Azokból az 

apró tövisekből, amelyeket Jézus iránti szeretetből viselünk el, rózsák 

fakadnak.” * „Mindent meghallgatni, sokat felejteni és egy keveset 

javítani!” * „A nehézségekkel való nyugodt szembené-zés az én 

legnagyobb erőforrásom.” * Püspöki jelmon-datáról – 

„Engedelmesség és béke!” – szokta mondani: „Ez az én sikereimnek titka!” 

 

AZ IMÁDSÁG EREJE 

Egyszer egy munkatársa megzavarta II. János Pál pápát imádság köz-

ben, mert valami sürgős dolgot kellett el-intézni. „Az ügy valóban 

olyan fontos és sürgős?” – kér-dezte a Szentatya a munkatársától, 

mielőtt az megma-gyarázhatta volna a problémát. „Igen, az!” – felelte 

nyo-matékosan a munkatársa. „Akkor – mondta nyugodt hangon a 

pápa – folytassuk az imádságot.” 

         A mai napon avatták  szentté 

II. János Pál  és XXIII. János pápá-

kat. Kérjük, hogy küzbenjárásukkal 

Urunk Jézus Krisztusnál, segítsék 

Templomunk közösségét.  

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/

