
EGY GONDOLAT A HIT ÉVÉBEN 
    A húsvét ünnepe mindannyiunkat 

szeretne elindítani a hit útján. Nem a 

Feltámadott látása szemünkkel, nem 

szavának hallása fülünkkel és nem is 

sebhelyeinek érintése kezünkkel ad 

számunkra teljes örömöt és igazi 

bizonyosságot arról, hogy Krisztus él, 

hanem a hit. Kérjük Istentől a hit 

csodálatos ajándékát!                           

                Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Meg-

váltónk és örök Főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy 

működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján 

püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! 

Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent 

mondjanak hívásodra, és állhatatosak marad-janak küldetésükben! Adj 

lendületet, energiát és áldozat-készséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívők imával és 

tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton! Vezesd család-

jainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének út-

ján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak! * Szentséges Szűz Mária, Egy-

házunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! 

Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek 

segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéleteseb-

ben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában! Amen. 

HIT ÉS KÖZÖSSÉG 

Az Egyház történelmében mindig voltak 

olyan időszakok, amikor egyesek 

hitvallása mások hitének megerősítésére 

szolgált. Senki sem tud sokáig egyedül 

küszködve hinni! Közösségre van 

szüksége, amely védelmezi, erősíti. A 

kereszténység csak a szeretet 

közösségében tud kibontakozni, amelyet 

Jézus Krisztus Egyházként alapított, s csak 

benne tud teremtő módon életté válni.       

     Georg Moser 

MEGFONTOLANDÓ 

       Álljunk meg egy pillanatra és 

fontolhatjuk meg, hogy életünkben 

nagyon sok csoda van, amelyekről nem 

is tudunk, amelyekre nem figyelünk fel, 

vagy amelyeket maguktól értetődőknek 

tartunk. Gondoljunk csak arra, hogy 

Isten csodája már az is, hogy megértük a 

felnőtt-kort, pedig olyan könnyen 

meghalhattunk volna gyermekkorban. 

Napról napra olvasunk balesetekről, de 

nem gondolunk arra, hogy Isten csodája, 

hogy mi még életben vagyunk. Ha az 

ember visszakalandozik a múltjába, 

hirtelen rádöbben, hogy élete egy sor 

csoda, amelyekben Isten iránta való 

szeretete nyilvánult meg. Ne feledjük, 

hogy Jézus az Úr: Ő minden helyzetnek 

az ura, ezért nem kell félnünk attól, hogy 

bármi is elkerülhetné figyelmét, ami 

velünk történik.  
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ÁPRILIS 28  - HÚSVÉT 5. 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:Mr. & Mrs. Szalai István, Baksay István, Vajda 

Rudi,Jurasits János,  Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás 

Károly, Javorik Edit, Somenek Juliska , Szukitch Margit 

. 

PARISH  COLLECTION         
April 21st: $ 1051.20 

Hall renting M.H.B.K.: $100.00  

Please support your Parish!  

Válaszos zsoltár: Istenem és királyom, magasztallak téged,  
                                         szent nevedet áldom örökkön-örökké. 

Énekek:  229, 88, 119, 120, 86, 306, 184B. 

MISSION  STATEMEN 

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 28 10:00AM 
   Szabó Ilonka                    Szabó Terike és Családja 

     Molnár János                Marócsik Annuska és József 

 MAY 5 10:00AM 

Szabó Ilonka                        Varga Pál és Amika 

    Molnár János               Molnár Maria és Családja  

           Ollósi Sándor                Ollósi Marika és Családja  



ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to pray 

with us. 

+Today, April 28th coffee will be 

served to those presents, after the 

mass. Also, there will be a Parish 

Council Meeting. 

+On May 5th, the Church will 

hold its annual Mother’s Day 

luncheon.  

+June 30th: We will have our 

ANUUAL PICNIC with an 

outdoor Mass at 11 a.m. at 

Labagh Woods Forest Preserve, 

near Foster and Cicero. 
+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number to please notify the office. 

+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 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel 

hívunk a közös imádságra. 

+Ma, Április 28, a szentmise után süteménnyel 

és kávéval várjuk a kedves híveket. Ugyanakkor, 

az EGYHÁZTANÁCS tartja gyűlését, kérjük 

a tagok pontos megjelenését. 

+Köszönet mindazoknak, akik önkéntes 

munkájukkal, ebéden való megjelenésükkel, 

nagylelkű adományaikkal sikeressé tették 

Bőjte Csaba Testvér árvái javára rendezett 

jótékonysági ebédet. Isten fizesse meg 

mindnyájuknak! 
+Május 5 Templomunk Anyák napi ebédje. 

 A Szt. István Iskola és a Bóbita Tánccsoport 

műsorral köszönti az édesanyákat és a 

nagymamákat.  

+Június 30: TEMLOMUNK ÉVI NAGY 

PIKNIKJE! 11ó-kor Szentmise. Hely: La 

Bagh Woods - Foster & Cicero. 

+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  

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/  
Bóbita Népi Tànccsoport  időpontok:                                          

                                              Május 4 

A Szt. István Magyar Iskola és Bobita Táncegyüttes, Június 8-án 

tartja zenés vacsorával egybekötött ”Évzáró Mulatós Estjét”. A 

zenét a Magyarországi TESOK együttes szolgáltatja. 

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. 

+On May 12th, there will be a Poetry 

Day at the Free Hungarian Reformed 

Church at 3 p.m. They welcome 

everyone to come. 

+On May 18th, the Scout Troop is in-

viting everyone to a traditional wed-

ding presentation, starting at 6 PM. 

+If you would like to know more 

about Hungarian events taking place 

in our area, please visit 

chicagohungarians.com 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

  MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!

Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét 

rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 

szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 

templomunk irodájában, vagy hívja a Tem-

plomot. 

+Május 12-én a Szabad Magyar Református 

Egyház, d.u. 3-tol, tartja a Költészet  Napját, 

mindenkit szeretettel várnak. 

+Május 18-án, a 19-es Cserkész csapat tartja 

templomunknál, a Mátyás Király Lagzit, d.u. 6-

tol. 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő  

magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon  
mindenezekről tájékozódhat. 

       KONZULI FOGADÓNAPOK   
      - A Magyarország New York-i főkonzulátusa 2013. május 10-től 13-ig 
újra kihelyezett konzuli napokat tart Chicagóban.    Helyszín:  Norridge-i 
Magyar Református Templom, 8260 West Foster Avenue, Norridge, IL 60706 
     Időpontokat a következőktől lehet kérni:  
 NY-i fõkonzulátus: 212-752-0669, 212-752-0661 vagy Hucons.NYF@kum.hu 
      ÚTLEVÉL ÜGYEKBEN KÖZVETLEN A KÜLKÉPVISELETEN és 

EMAIL-BEN KELL EGYEZTETNI, az alábbi címeken: zbencsik@mfa.gov.hu 
vsass@mfa.gov.hu, msmid@mfa.gov.hu és a hucons.NYF@mfa.gov.hu 

       TEVELED AZ ISTEN- Ady Endre 

  Az Istenhez gyönge szódat emeled:  

Teveled lesz akkor az Isten. 

Elvesztetted szegény, kóbor magadat:  

Ha szabad: segítsen az Isten. 

Perc-barátok kedve már elköltözött:  

Búk között itt lesz tán az Isten.  

E szép élet nem sok örömet hozott, Gondozott azonban  

az Isten.   Az Istenhez gyönge szódat emeled: Teveled lesz akkor az Isten. 

 

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

