Május a szépség, a kirobbanó élet
hónapja!" - olvasom az egyik katólikus újságban.
Mi jellemzi a máriás hónapot ? A legfontosabb mozzanata ennek a hónapnak a MÁRIÁS
IMÁDSÁG! elsősorban a rózsafüzér, mely "valaha
szerves része volt a keresztény családok napi
imádságáinak". Amikor még nem volt TV. akkor
az emberek többet foglalkoztak "áhitatos" dolgokkal (vallásos könyvek olvasása, rózsafüzér, litániák
imádkozása stb).
"A Szüzanya nem egy kiegészitő kellék,
amit egyéni izlés alapján választha-tunk" - irja Angelo Comastri érsek nemrégen megjelent könyvében, amelyben megvilágitja, hogy a Mária-tisztelet
nem az egyház találmánya. A Mária-tisztelet
magából az üdvtörténetből születik, Isten
válaszából.
II. János Pál pp. mottoja:"Totus tuus!" "egészen a Tiéd" (vagyok Mária) nagyon egyszerü
és mély lelkipásztori tanitást tartalmaz Máriával kapcsolatosan: Krisztus felé haladunk
a Szüzanyával az élen!
Ez legyen bátoritás számunkra is, - most - május kezdetén és a hónap folyamán. Ahogy a természet kibontakoztatja önmagát, nekünk is loda kell simulnunk
Máriához, hogy Vele és közbenjárása által teljesebb legyen az életünk.
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ÁPRILIS 29 - HÚSVÉT 4. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Betegeinkért

ÁPR 29 10:00 AM
MÁJ 6 10:00 AM

Kéri/ Requested By

Kolonits György emlékére

Nagy Imre és Családja

Válaszos zsoltár: A kő, amelyet az építők félredobtak, íme, az lett szegletkővé.
Énekek: 86, 118, 89, 88, 306, 90.
PARISH COLLECTION
Apri 22nd : $ 678.00
Easter collection: $ 50.00
Thank you for your donation! Support your Parish!

MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves the spiritual needs of all
Catholics in our neighborhood, regardless of ethnicity, and also welMÁJUSI LITÁNIA
come all Hungarians who want to pray in their language and keep their
A „litánia” görög szó, esdeklést, könyörgést jelent. Így hívjuk azt az ősi, szinte minden cultural traditions alive!

népnél és vallásnál meg-levő könyörgési formát, amelyben a változó megszólí-tásokat
és kéréseket előénekesek, előimádkozók jelentik be, a közösség pedig állandó
válasszal ostromolja az eget. A Szűzanya által kérjük Isten segítségét! A követ-kező
hónapban, aki teheti naponta imádkozza a Szűz-anya tiszteletére a Lorettói litániát, felajánlva hazánkért, családjainkért és magyar közösségeinkért.

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, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi,
Butkovich Adél, Boesze János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János,
Katona Jenö, Szabó Terike, Lakatos Éva.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to pray
with us.
+Thank you for you Easter flower
offering.If anyone would like to still
order flowers to commemorate their
loved ones, we ask that you please
use the designated envelopes.
The cost of the flowers are $10.
+On May 6th, the Church will
hold its annual Mother’s Day luncheon. We’ll gladly accept donations
for the raffle.
+On May 13th, there will be a second collection for the Catholic
Charities.
+ Those wishing to schedule a confession, please contact Fr. Siklodi.
+We ask that if anyone has changed
their address or phone numbers to
please notify the office.
+On September 23rd, at the Holy
Name Cathedral, there will be a a
mass celebrated by Cardinal George
for the couples who celebrate their
50th anniversary. For information
please inquire in the office.
+We would like to ask our parishioners to please be considerate to
others when parking in front of our
church in the handicapped space.
This will ensure that older parishioners with proper permits will get
priority.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap 1/2
10 -től. Mindenkit szeretettel hívunk a közös
imádságra.
+Köszönet mindazoknak, akik virágadományaikkal ünnepélyessé tették templomunkat
Húsvét ünnepére. Isten fizesse meg!
+Május 6– án, a szentmise után lesz a
Templomunk Anyáknapi ebédje. Jelentkezés
Szabó Terikénél, Mócsán Ilikénél és az
irodában. Anyáknapi ebéd sorsolásához
szivesen elfogadunk ajándékokat. Előre is
köszönjük.
+Május 13-án a Szentmise keretében 2. gyűjtés lesz a szegények, elhagyatottak önmaga
hibáján kivül az utcára került rászorulók javára.
Legyünk bőkezűek. Jószándékú adományaikat
előre is köszönjük.
+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse beteg és szeretnék, hogy Sándor atya
meglátogassa, jelentsék be az irodában, vagy
hívják a Templomot.
+ Gyónásra lehet jelentkezni, kerjük hívják
Sándor atyát időpont egyeztetésre.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Gyermekek, idősek gondozását szivesen elvállalom. Kérem hívják a 312-607-2268-as
számot.
+Szeptember 23-án a Bíboros Úr misét mond a
Katedrálisba azoknak, akik ebben az évben ünneplik házasságuk 50. évfordulóját. Amennyiben híveink között van, aki most ünnepel és
szeretne a misén résztvenni, kérjük jelentkezzen
az irodában Június 10-ig. Kérjük, szóljanak ismerőseiknek is.

+For mass intentions, please call or stop
by the office.
+To see more about events at our
church, visit our website at
www.stephenchurch.org
OUR HUNGARIAN COMMNITY
AND HERITAGE
+If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private events,
we ask you to stop by the office at least
three weeks before the requested date.
+On May 20th, between 9-10 AM, the
Prime minister of Hungary, Orban
Viktor, will meet the Hungarian
community at our church during his visit
to Chicago. Come and support the
Hungarian community.
+If you would like to know more about
Hungarian events taking place in our
area, please visit
chicagohungarians.com

+ Kérjük a híveket, hogy a mozgáskorlátozásra kijelölt helyet hagyják szabadon azok
számára, akik jogosultak erre. megértésüket és
együttműködésüket!Legyünk tekintettel felebarátainkra, akik rászorulnak a Templom előtt
kijelölt 4 parkoló helyre. Köszönjük
megértésüket és együttműködésüket!
+Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenti termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
templomunk irodájában, vagy hívja a
Templomot.
+Magyarország Miniszterelnöke, Orbán
Viktor úr, meglátogatja a Chicagói közösséget, Május 20-án. Helyszín- a Szt. István
templom d.e. 9 és 10 óra között.
Jelenjünk meg minél többen, köszöntsük a
Kihelyezett konzuli napok Detroitban Miniszterelnököt!
május 4–én,és 5-én és Clevelandon
+Ha szeretne tudni a városunkban történő mamájus 7–én, 8-án és 9-én.Időpont
gyar eseményekről, programokról, a
foglalása KÖTELEZŐ.#212-752-0669
www.chicagohungarians.com web oldalon
zbencsik@mfa.gov.hu
vsass@mfa.gov.hu
#212-752-0661 mindenezekről tájékozódhat.
hucons.NYF@mfa.gov.hu
Istenem, add, hogy készségesek legyünk befogadni az életet. Add,
hogy legyen bennünk erő, hogy felemeljük fejünket és feltekintsünk
Jézusra, akit értünk szegeztek keresztre. Add, hogy ne vesszünk el a
hétköznap gondjaiban, hanem vegyük észre az odafenn valókat.
Add, hogy a világosságban járjunk, ne pedig bűneink sötétségében.
Add, hogy mindig úgy járhassuk életünk útját, hogy sose veszítsük
szemünk elől: egyedül Te vagy az Úr, a mi Istenünk.

