AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

Szent Fausztina Nővér (látomásaiban) magánkinyilatkoztatásaiban párbeszédet folytatott Jézussal. A Nővér
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2013
megismerte Jézus azon kívánságát, hogy a Húsvét utáni
Telephone: (773) 486-1896
1.Vasárnap legyen az ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA!
Fax: (773) 486-1902
Az Isteni-Irgalom hirdetésével és megvalósításával bízta meg
Email: st.stephen@freemail.hu
boldog emlékű II. János-Pál Szentatyánk az egész Egyházat- és
Web: http://stephenchurch.org
ezt szolgálta Szent Sr. Fausztina élete és küldetése is!
Administrator: Rev. Nicholas Desmond
Fausztina (Helena Kowalska) 1905.augusztus 25-én
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
született Glogowiec (lengyel) faluban: egy 10 gyermekes család
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos
3. gyermekeként.
Iskolába csak 3 évig járt, majd otthonát elhagyva gazdag
ÁPRILIS 7 - HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
családokhoz ment szolgálóleánynak. Állandóan imádkozott- és
ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
dolgozott! 20 évesen lépett be –szülei akarata ellenére- az
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/ Requested By
Irgalmasság Anyja Nővéreinek Zárdájába, ahol Mária-Faustina Nővérként 13 évet élt
le: szakács, kertész és portás munkakörben szolgálva. Közben állandóan az elveszett
Szabó Ilonka
Varga Pál és Amika
lelkek megmentéséért imádkozott.
APR 7 10:00AM
Zsidó József és Júlia
Szabó Margit és Tivadar
Szerzetesi életének éveit sok szenvedés (betegségek, tuberkulózis,...) és
mélységes misztikum (átszellemült-természetfeletti ima) jellemezte. Imái közben Jézus
üzente általa megdöbbentő szavait: "Téged küldelek az emberiséghez Irgalmasságom
Russay Klára
M.H.B.K.
APR 14 10:00AM
üzenetével!
”Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, hanem meg akarom
Válaszos zsoltár:Adjatok hálát az Úrnak,mert jó,
gyógyítani!" (Írja: Naplójában 1588.sz.)
Szentség hírében halt meg: 1938.oktober 5-én, 33 évesen Krakkoban.
mivel irgalma örökké megmarad.
20 éve, 1993.április 18-án Húsvét 2.Vasárnapjan emelte a boldogok sorába II. János-Pál
Énekek: 88, 90, 130, 89, 205, 306, 86.
Pápa. 2000.április 30-án, ugyancsak Húsvét 2.Vasárnapján ugyancsak II. János-Pál
Pápa szentté avatta, a Romai Szt. Péter Téren. Így Szt. Fausztina lett a Krisztus utáni 3.
MISSION STATEMEN
PARISH COLLECTION
évezred első nagyszentje. 'AZ ISTENI IRGALOM FÉNYE, MELYET AZ UR
St. Stephen King of Hungary Church serves the
Good Friday: $105.00
FAUSZTINA NÖVÉREN KERESZTÜL AD ÁT ISMET A VILÁGNAK,
spiritual needs of all Catholics in our neighborMarch 31st: $ 331.00
MEGVILÁGITJA A HARMADIK ÉVEZRED UTJÁT!" mondotta a Szentatya.
hood, regardless of ethnicity, and also welcome
Easter collection :$ 2818.00
Kérjük mi is Szt. Fausztina közbenjárását, hogy egyre jobban tudjunk mi is
all Hungarians who want to pray in their lanEaster Flower coll.: 85.00
bízni Isten végtelen irgalmában, és a Feltámadás UJ FÉNYÉBEN éljük mi is AZ
guage and keep their cultural traditions alive!
Please support your Parish!
IRGALMAS SZERETET életet embertársaink között, így imádkozva:
In your prayers, please remember these parishioners
"JEZUS! -A Te Feltámadásod VILÁGOSSÁG a népeknek, FÉNY az embereknek!
or relatives and friends of parishioners who are sick
Hadd legyen életem is FÉNY a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek,
and in need of God’s healing grace:Mr. & Mrs. Szalai
megbocsássak, ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek,
István, Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits János,
ahol elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek és ÖRÖMET VIGYEK, ahol
Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly.
szomorúak! URAM, ADD, HOGY ÉENY LEGYEK! Ámen!

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.
+ Today, April 7th, there will be a
breakfast after the mass .
+April 14: M.H.B.K video
presentation with breakfast, all are
welcome.
+On April 21st, mass will be at 11
AM, followed by lunch. Money
raised from the lunch and donations
will be forwarded to the orphan children taken care by the Böjte Csaba
franciscan priest.
+On April 28th coffee will be
served to those presents, after the
mass. Also, there will be a Parish
Council Meeting.
+Please stop by the office if you are
interested in your 2012 donation
paper for the tax deduction.
+Those wishing to schedule a confession, please contact Fr. János.
+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.
+Köszönet a Szt. István Magyar Iskola, a Bóbita
Tánccsoport gyerekeinek és oktatóinak, a
hagyományos húsvéti délutánért és mindazoknak
akik támogatták a szép rendezvényt.
+Köszönet mindazoknak, akik virágadományaikkal ünnepélyessé tették templomunkat Húsvét
ünnepére. Isten fizesse meg!
+Ma, Szentmise után reggelire hívjuk a kedves
híveket.
+Húsvéti gyónást bármikor elvégezhetik, kérjük
egyeztessék az időpontot János atyával.
+Április 14-én, M.H.B.K. videó bemutató reggelivel egybekötve.A film témája: Erzsébet
királynő (Sisszy) Szeretettel várnak mindenkit.
+Április 21-én Jótékonysági ebéd Bőjte Csaba
testvér árvái számára. Rendező a Szt. István
Király templom és a Chicagói Kulturtanács.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A szentmise ezen a napon d. e. 11 órától lesz!Bővebb
információért kérjük, hívják Vitális Sándort 630740-4324 vagy Mócsán Ilikét 773-736-9156.
+Április 28-án, a szentmise után süteménnyel és
kávéval várjuk a kedves híveket. Ugyanakkor, az
EGYHÁZTANÁCS tartja gyűlését, kérjük a
tagok pontos megjelenését.
+Május 5 Templomunk Anyáknapi ebédje. A Szt.
István Iskola és a Bóbita Tánccsoport műsorral
köszönti az édesanyákat és a nagymamákat.
+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:

Április 13, 27 és Május 4
OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+EGYESÜLETEK,
SZERVEZETEK, MAGÁN SZEMÉLYEK FI+If you would like to rent the
GYELMÉBE!Aki szeretné Templomunk
Mindszenty Hall for private
events, we ask that you stop by the Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kéroffice at least three weeks before jük jelezze szándékát legalább 3 héttel az
esemény előtt templomunk irodájában, vagy
the requested date.
hívja a Templomot.
+If you would like to know more
about Hungarian events taking place +Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
in our area, please visit
chicagohungarians.com
www.chicagohungarians.com web oldalon

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
URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA-Gyümölcsoltó Boldogasszony
Hétfőn, április 8-án ünnepli az Egyház a megváltás haj-nalát, Krisztus megtestesülését.
(Urunk születése hírül-adásának főünnepe az idén átkerül április 8-a, mert március 25e Nagyhétfő volt.) Amit a Szeplőtelen Fogantatás előkészített, az ma valóra válik: a
Szentlélek mindenható, teremtő erejéből alászáll az örök Ige, mint a természetfeletti
élet csírája. A Szűzből anya lesz, anélkül, hogy megszűnnék 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 liturgia 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!”

