HÚSVÉTI VIRÁGOK
Requested by
Frank& Olga Hendler
Robert & Claire Gadbois.
David & Catalina Psenica.

Memory of
Frank Hendler emlekere
Adel Butkovich emlekere
Joseph & Gizella emlekere

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
2. Húsvéti vasárnapunk az Isteni irgalmasság vasárnapja. 2000-ben ezen
a napon avatta szentté II.János-Pál pápa a lengyel származású Fausztina
nővért, aki a 3. évezred első szentje és aki magánkinyilatkoztatásból
kijelölte ezt a napot az Isteni irgalmasság vasárnapjának.
Húsvét után nyolc napig folyamatosan ünnepeljük, hogy Jézus föltámadásában,
megvalósult és testet öltött Istennek az emberek iránti szeretete, vagyis I r g a l m a.
Ebből élünk és ezáltal üdvözülünk. Feladatunk, hogy az Istenről könnyen megfeledkező
emberiségnek hirdessük Isten irgalmát!
Tamás apostol is ezt hirdette, aki "késett" együtt örülni apostoltársaival, akik még
együtt voltak az utolsó vacsora termében. Ahogyan Tamás apostolnak, úgy nekünk sem
lehet egy üres sír húsvéti élmény, csak a személyes találkozás a feltámadt Krisztussal.
Nekünk is az apostolokkal és Tamással is együtt kell éreznünk, és együtt kell
kimondanunk: "Én Uram, én Istenem!" Ha az apostolokhoz hasonlóan méltó
tanúságtevői leszünk a Feltámadottnak, bizonyosan számíthatunk Isten irgalmára. Mert
"Az isteni irgalom fénye, melyet az Úr Fausztina nővéren keresztül ad át ismét a
világnak, megvilágítja a 3. évezred útját!" mondotta Szent II. János-Pál pápa.
Imádkozzunk, hogy világítsa meg az isteni irgalom fénye a mi útjainkat is és
legyünk úgy boldogok, hogy nem látunk és mégis hiszünk. És kérjük azt is imáinkban,
hogy a feltámadás új fényében tudjuk megvalósítani az irgalmas szeretet gyakorlását és
így egymást erősítve maradandó húsvéti fény legyünk embertársaink számára.
Imádkozva az "Isteni irgalmasság rózsafüzérét" kérjük Istent: "Irgalmazzon nekünk és
az egész világnak!" A m e n.
EGY GONDOLAT
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!
H.I.S.
HASZNOS TANÁCS
„Ha szíved kószál és szenved, vidd vissza óvatosan a helyére, és helyezd gyengéden
a te Istened jelenlétébe. És ha soha semmi mást nem csináltál egész életedben,
csak a szívedet hoztad vissza s helyezted ismét Isten jelenlétébe, – bár az újra meg újra
elszaladt, miután visszahoztad –, akkor már nem éltél hiába, akkor életed beteljesedett.”
Szalézi Szent Ferenc
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ÁPRILIS 8 - HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA / Divine Mercy Sunday
Nap/Day

Idő/Time

Apr 8

10:00AM

Apr 15 10:00AM

Miseszándék/Intention

Steven Kozma
Steven Kozma
Varga Amália

Kéri/Requested By

Mrs. Milena Tokay
Veronika és Thomas Kozma
Szt. Erzsébet Oltáregylet

Énekek: 86, 90, 130, 89, 205, 306, 88.

Válaszos zsoltár: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,

mivel irgalma örökké megmarad.
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves the
spiritual needs of all Catholics in our
neighborhood, regardless of ethnicity, and also
welcome all Hungarians who want to pray in
their language and keep their cultural
traditions alive!

PARISH COLLECTIONS
Easter flower: $ 50.00
Easter offering:$ 2,525.00
Holy Land coll: $ 75.00
Please support your Parish!
May God bless your generosity!

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, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos Mária, Jacques Yez,
Serfecz József, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária,
Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi,
Kolonits Olga, Mocsán Ilike.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30
before Mass. All are welcome
to pray with us.
+ Confession time is available
before mass on Sunday.
+Thank you for your Easter
flower offering.
+ Today, coffee and pastries
will be served after mass.
+ On April 22nd, we’ll have a
Mass intention for Fr. Vas who
past away not long ago, at age
of 52. After Mass everyone is
invited for breakfast.
+ We celebrate Mothers Day on
May 6th, with a program by
the St. Stephen Hungarian
School and Bokréta Dance
group, after mass, followed by
lunch. For your reservations,
please contact Pongrácz Cilike:
224-361-3219, Katona Marika:
773-704-5050 or e- mail:
marikakatona@msn.com.
+ Please report any changes in
address or phone number to the
office.
+ Sunday mass intentions for
our loved ones can be requested in the office.
+ Today, the Free Reformed
Church is inviting everyone to
a Poetry Afternoon.
+ To learn more about our
events, visit
www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a Szentmise
előtt, kérjük közbenjárását, segítségét családunkra,
mindennapi életünkre.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+ Köszönet mindazoknak, akik virágadományaikkal
ünnepélyessé tették templomunkat Húsvét ünnepére.
Isten fizesse meg.
+ Ma, a Szentmise után sütemény és kávé lesz.
+ Április 15-én, vasárnap a Szentmise után Radics
Géza előadást tart a rovásírás kialakulásáról.
+ Április 22 - A 10 órási Szentmise volt plébánosunk, Vas László atya emlékmiséje lesz, aki pár
hónapja súlyos betegség után, 52 éves korában megtért
Teremtőjéhez. Akik ismerték atyát, kérjük jöjjenek el a
Szentmisére, imádkozzunk együtt lelkiüdvéért és
Családjáért. A Szentmise után reggelire hívjuk a kedves híveket.
+ Május 6 - Anyák napját ünnepeljük, a Szt. István
Iskola és a Bokréta Néptánccsoport műsorral köszönti
az édesanyákat és a nagymamákat, majd edédre kivjuk
a kedves vendégeket. Jelentkezés a következő személyeknél: Pongrácz Cilike: 224-361-3219, Katona Marika: 773-704-5050, e- mail: marikakatona@msn.com,
vagy templomunk e-mail címén. Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk. Részletek a szórólapon olvashatók.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik elékére.
Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Április 8 - Költészet napja lesz a Szabad Magyar
Református Egyháznál, melyre szeretettel hívanak és
várnak mindenkit. Szivesen fogadnak minden önként
jelentkező szereplőt.
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
www.stephenchurch.org

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
időpontja: Április 21, Május 5.

Dear Parishioners,
We had a grand celebration of Holy Week and Easter here at St. Stephen
King of Hungary! Thank you to everyone who helped prepare the liturgies.
A great experience of community was experienced not only in church but
at the receptions in the hall after Mass on Holy Thursday and Holy Saturday as well. Thank you to those who provided the delicious food. I also
thank those who made generous financial contributions this Easter.
The experience of community is what these next fifty days of the Easter season is all
about. St. Stephen King of Hungary Church is not just a building where people go to
"hear the Mass". St. Stephen King of Hungary Church is a faith community that believes in the Resurrection of Jesus Christ and celebrates that with gusto on a daily basis.
We appreciate one another. More over, we need one another.
The first reading from the Book of Acts tells of the great enthusiasm the early Christians had for the faith and how that compelled them to sell all they had, even their
homes, and give it to the faith community so everyone would have what they needed.
This seemed to be motivated by two things: 1. They were committed to providing for
one another out of love; 2. they cared less about material things and more about Jesus.
The central belief that early Christians had and that we still maintain here at St.
Stephen is explained on this Divine Mercy Sunday in the reading from the First Letter
of John, namely, that Jesus Christ has conquered sin and death therefore we can conquer
all things because of our faith in Jesus. It is foolish for Christians to feel threatened by
evil. Last Sunday we renewed our baptismal vows and reasserted our repugnance for
Satan and our love for bringing Jesus into the world. Jesus gives us his own power
through prayer and the sacraments. We use this power to conquer evil and do good.
However, sometimes there will be doubt. Doubt is not a bad thing as long as it's not
left to fester and grow. Thomas did not conceal his doubt but brought it right to Jesus.
Jesus took on Thomas's doubt and let him put his fingers into his hands and side in order that he might fully believe. Such is the mercy that flows from the heart of Jesus. The
other disciples must have been mortified that Thomas at first refused to believe. At least
he was honest and his honesty led him to be transformed by Jesus who showed him he
was indeed his Lord and God living in his midst.
How will modern day doubters come to believe that Jesus is still alive and well and
living amongst us? By our words and actions. We are called to dispel doubt and instill
faith. And we have been doing that for years here at St. Stephen and will continue to do
it for years to come!
Have a great week bringing the love and mercy of Jesus to your corner of the world.
I leave you with this quote from St. Maria Faustina, "Act in such a way that all those
who come in contact with you will go away joyful. Sow happiness about you because
you have received much from God; give, then, generously to others."
In God's love,
Father Michael Knotek

