
 

                    AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA        
  HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA, AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA,   
HÚSVÉT NYOLCADÁNAK BEFEJEZŐ NAPJA. De nem csak az Isteni-
Irgalmasság vasárnapja, hanem most az Irgalmasság Szent Évében az EMBERI 
IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA IS: "Legyetek irgalmasok, amint Mennyei 

Atyám is irgalmas!"  (Lk 6,36). Számunkra ez nem elmélet, hanem cselekvő feladat! 
           2000-ben ezen a vasárnapon avatta szentté 2.János-Pál Pápa a szintén lengyel 
származású Faustina Nővért, aki igy lett a 3.évezred első szentje: magánkinyilatkoztatásá-
ban Ő jelölte ki a 2.Húsvéti vasárnapot (Fehérvasárnapot) az Irgalmasság-Vasárnapjának. 
          Húsvét után 8 napig folyamatosan ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus feltámadásában 
testet öltött és megvalósult ISTENNEK az emberek iránti IRGALMAS SZERETETE. 
Ebből élünk és ezáltal üdvözülünk. Csak az irgalom által lehet az Istenről könnyen 
megfeledkező emberiségnek üdvössége. Tettekkel kell segíteni embertársainkat, hogy el 
tudják fogadni Krisztusnak felénk nyújtott irgalmas kezét! Annak a Krisztusnak, aki ma is 
bátorít mindannyiunkat: "Ne féljetek!" "Veletek vagyok!" (Jn 20,29-31). 
          Ezt még Tamás apostolnak is kellett éreznie: annak a Tamásnak, aki "késett" együtt 
örülni apostoltársaival, akik még együtt voltak az utolsó vacsora termében. Nekünk is az 
apostolokkal és Tamással együtt kell éreznünk és együtt kell kimondanunk: "Én Uram,én 
Istenem!" Így méltó tanúságtevői leszünk mi is a FELTÁMADOTTNAK és csak igy 
számíthatunk ISTEN IRGALMÁRA. Mert "Az isteni-irgalom-fénye melyet az Úr 
Faustina Nővéren keresztül ad át ismét a világnak, megvilágítja a 3. évezred útját!" -
mondotta a Szentatya.  
           Egy üres sir nem lehet számunkra húsvéti élmény! De a személyes találkozás a 
Feltámadottal mindenképp maradandó lelki élmény számunkra! Kérjük azt a Kegyelmet, 
hogy minket is erősítsen Isten Szentlelke és az Isteni-Irgalom fénye világítsa meg földi 
életünk útjait, és legyünk úgy boldogok, hogy "nem látunk és mégis 
hiszünk!"         A  m  e  n. 

ELMÉLKEDÉS 
           Az legyen egyik legfőbb gondunk, hogy megőrizzük szívünkben a feltámadt 
Krisztus örömét. Ezt azzal bizonyíthatjuk, ha szeretetből, szívesen vállalunk és 
készségesen végzünk minden feladatot, amelyet az Isten és az emberek szolgálata 
kíván tőlünk.                                                                     Boldog Kalkuttai Teréz anya 

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE 
BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy 
NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, 
Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az 
egész világ bűneiért.  
KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész 
világnak! 
BEFEJEZÉSRE, az öt tized után (háromszor): Szent Isten, szent erős Isten, szent 
halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak! 
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MISSION  STATEMENT 
St. Stephen King of Hungary 

Church serves the spiritual needs 
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ÁPRILIS 3 - HÚSVÉT  2. VASÁRNAP 
Az Isteni Irgalmasság 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, Mátyás Károly, Joseph Toth,  
Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, 
Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, 
Szabó Terike, Mákos Anna. 

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

Ápr. 3 10:00AM Szüleimért                       Pongrácz Cilike 

Ápr. 10 10:00AM Vass György                     Henning Család 

2016  AZ IRGALMASSÁG  

 RENDKIVÜLI  SZENT  ÉVE 

"Meggyőződésem, hogy az egész egyház, 

amelynek olyan nagy szüksége van az irgalmasság 

elnyerésére, hisz bűnösök vagyunk, képes lesz 

megtalálni ebben a jubileumi évben az Isten 

irgalmasságának újrafelfedezése és gyümöl-

csözővé tétele fölötti örömet."    Ferenc pápa 



 
A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport 

időpontjai:               

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary  
every Sunday morning at 9:30 be 
fore Mass. All are welcome to pray. 
+ Confession is available before mass 
on Sunday. 
+ Thank you to everyone who helped 
make our church even more beautiful 
for Easter by flower offerings. Thank 
you for the decorations.  
+ April 3rd: coffee/snacks after mass. 
+ On April 10th, we’ll celebrate the 
Polish-Hungarian friendship day. After 
mass we’ll have a lunch, everyone is 
invited to attend. On April 9th we 
will be preparing the lunch, every-
one is welcome to volunteer to help. 
+ On April 27th, Bishop Francis 
Cserháti, will be visiting our church. 
Mass will be at 6PM, followed by a 
reception. Everyone is invited. 
+ We ask all our ladies to contribute 
with a dessert for our April 10 lunch 
and the April 27 reception. We thank 
everyone in advance for their work 
and donation. 
+ The 2016 donation envelopes are 
ready for pick up in the Elisabeth Hall. 
+ Please stop by the office to sign up if 
you are interested in your 2015 dona-
tion paper for the tax deduction.  
+ For mass intentions, please call or 
stop by the office. 
+ 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.  

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a  
Szentmise előtt 9:30-kor. Mindenkit szeretettel 
hívunk a közös imádságra. 
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 
előtt! 
+ Köszönet mindazoknak, akik virágadomá-
nyaikkal széppé, ünnepélyessé tették 
templomunkat Urunk feltámadásának ünnepére. 
Köszönet a gyönyörű díszítésért. 
+Ma, apr.ilis 3, Szentmise után sütemény és 
kávé lesz. 
+ Április 10 - Lengyel-Magyar baráti napot ün-
neplünk templomunknál. Közös mise hallgatás 
után ebéddel vendégeljük meg lengyel 
barátainkat, melynek keretében köszönetet 
mondunk a múltban és a jelenben végzett önké-
ntes munkájukért. Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit erre a közös összejövetelre. Ápr. 9-én 
ebéd előkészítés less; közös munkára korra való 
tekintet nélkül mindenkit szeretettel várunk. 
+ Április 27-én Cserháti Ferenc, a külföldi 
magyarok püspöke látogat templomunkba. 
Szentmise este 6 órakor kezdődik, azután fo-
gadás lesz, ahol megismerkedhetnek a püspök 
úrral.Kérjük minél nagyobb létszámban jelen-
jünk meg. 
+ Kérünk a kedves hölgyeket, hogy Április 10-re 
és Ápr. 27-re egy tál süteménnyel járuljanak az 
ebédhez, ill. a Cseháti püspök úr tiszteletére ren-
dezett fogadáshoz. Mindenki munkáját és 
adományát előre is hálásan köszönjük. 
+ A 2016-os borítékokat a Szent Erzsébet 
teremben felvehetik a kedves hívek. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 
megtekinthetik: www.stephenchurch.org  
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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 requested date.  
+ The Free Reformed Church is in-
viting everyone to a Poetry After-
noon today, April 10th, from 3 PM.  
+ If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit 
www.chicagohungarians.com for in-
formation. 

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 templomunk 
irodájában, vagy hívja a Templomot. 
+ A Szabad Magyar Református Egyház szeretet-
tel hív mindenkit ma, április 10-én, vasárnap dé-
lután 3:00 órakor a KÖLTÉSZET NAPJÁRA.  
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-
yar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon 
tájékozódhat.  

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA 
Gyümölcsoltó Boldogasszony 

           Hétfőn, április 4-én ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, Krisztus 
megtestesülését. (Urunk születése hírül-adásának főünnepe az idén átkerül április 4-e, 
mert március 25-e Nagypéntek volt.) 
      Amit a Szeplőtelen Fogantatás előkészített, az ma valóra válik: a Szentlélek min-
denható, teremtő erejéből alászáll az örök Ige, mint a természetfeletti élet csírája. A 
Szűz-ből anya lesz, anélkül, hogy megszünnék szűz maradni. Ezt az ünnepet oly mély 
titok hatja át, amely előtt hódolattal és imádattal hajtunk térdet. Amikor a liturgia erről 
megemlékezik (az Úrangyalában, a Hiszekegyben) mélyen meghajlunk. A mai ünnep 
időpontját a Karácsony napja határozza meg. A legrégibb ünnepek egyike. A görög li-
turgia így dicsőíti az ünnepet: „Ma van a mi üdvösségünk kezdete és az örök titoknak 
megnyilatkozása. Az Isten Fia a Szűz fiává lőn, és Gábor arkangyal isteni kegyelmet 
hirdet. Azért mi is vele együtt az Istenszülőnek kiáltsuk: Üdvöz légy, malaszttal teljes, 
az Úr van teveled!” * A Szűzanya kilenc hónapon át az Isten élő temploma. Isten 
időnként rendkívüli módon is beavatkozik a történelembe, és abban az ő bölcsessége 
mutatkozik meg. Ezt el kell fogadnunk egyéni életünkben is, amint a Szűzanya 
elfogadta. 

Szeretettel várunk mindenkit a RETRO BULI-ba, ahol a 70-80-90-es 
évek legsikeresebb magyar és külföldi előadok zenéjére táncolhatunk 
majd! Ideje : Április 23, este 7 órai kezdettel Belépő ára $20 / felnőtt, 
$ 5 /gyermek (5 évestől 16 évesig) Kérjük a bejelentkezéshez hívja 
Mocsán Iliket : (773)- 736- 9156 vagy Szabó Zitát : (847)-740-4478 -

as telefonszámon! Adományaikat kérjük a templom nevére szíveskedjenek kiállítani. 
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