JÚLIUS 2 - SARLÓS BOLDOGASSZONY!
A nyár már nagyon is velünk van, ami a természet rendjében is komolyan
"mútatja" magát, de az emberi szivekben sokkal inkább, hiszen a vakációk és szabadságok idejében vagyunk.
Mária is vakációra indúl, de egészen más cőllal, mint a "mai ember!" Ő Erzsébetet, a rokonát keresi fel, aki szintén áldott állapotban van. Segiteni akar Neki
"kismama" teendői előkészitésében. Ez az esemény még önmagában semmi jelentőséggel nem bir, mint ahogy személyeik sem jelentősek az emberek szmében. Mégis
jelentőségteljességgel birnak a "tények és körülmények" miatt: Mária az eljövendő
Messiás édesanyja, Erzsébet pedig az Előhirnök édesanyja lesz.
Népi hagyományunk ezt a találkozást összeköti, hiszen népünk megkezdi az
"aratást" a termés betakaritását, igy akar mély jelentőséget tulajdonitani ennek a
"páratrlan, egyedül-álló" találkozásnak.
A találkozás kapcsán hangzik el Mária csodás imája:"Magasztalja lelkem az
Úrat!" Kortársaik szemében nem sokat számitanak, hasonlók a kortárs asszonyaihoz,
de szivükben "nagy Titok" hordozói. Erzsébet már tudja, hogy Mária szive alatt már
indúlóban a nagy titok, de Mária tudja, hogy Erzsébet olyan gyermeknek ad életet, akihez hasonló nem született az Asszonyok szülöttei között!
T! Máriához és Erzsébethez hasonlóan, mi is nyissuk meg sziveinket ISTEN befogadására, hogy bennünk is "nagy dolgokat" vihessen végbe az embert szerető Isten
Szent Fia által!

Uram, Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik
oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tied vagyunk, tied akarunk
lenni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk, veled, mindegyikünk fölajánlja magát szentséges Szívednek. Légy királya
Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el Tőled,
hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba! Adj Urunk
Egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét
és rendet! Köszöntsük az isteni Szívet, amely által üdvösségünk
támadt, dicsértessék és áldassék mindörökké.
Ámen.
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JÚLIUS 1 - 13. ÉVKÖZI VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

JÚL 1 10:00 AM
JÚL 8 10:00 AM

Kéri/ Requested By

MISSZIÓS VASÁRNAP
Templomunk betegeiért
HíVEKÉRT

Válaszos zsoltár: Dicsőítelek Uram, mivel megmentettél engem.
Énekek: 231 1-2, 231-5-6, 142, 132, 129, 318, 306,
PARISH COLLECTION
June 24th :$ 1647.00
Peters Pence: $91.00
Please 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 welcome all Hungarians who
want to pray in their language and keep their cultural
traditions alive!

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.
+We’d like to thank everyone who
came out last Sunday for our annual
picnic. A special thank you to all
those who helped out prior and
during the event. It would not have
been possible without your help!
+Today is Missionary Sunday.With
your donations, we can help those
who preech Christ’s word in
missions all over the World.There
will be a breakfast after the Mass.
+Those who are traveling over the
Summer could find information about
church locations and mass times
at:http://masstimes.org. Do not forget
to support our church and send in
your donations.

+For those wishing to schedule a confession, please contact Fr. Siklodi.
+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.
+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.
+Caring for elderly or babysitt in
Chicago or suburbs. Please call 312607-2268 at any time.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap
a Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit
szeretettel hívunk a közös imádságra.
+A jó Isten kegyelméből csodálatos nap volt
a múlt vasárnapi piknikünkön, köszönjük a
megjelentek, hogy támogatták ezt a templomi eseményt. Külön köszönet jár
azoknak, akik előkészítették és sikeressé tették áldozatos munkájukkal ezt a napot. Isten
fizesse meg!
+Július 1-én MISSZIÓS VASÁRNAP .
Adományainkkal támogassuk azokat, akik
a világ minden részén Krisztus igéjét
hirdetik Missziós munkájukkal. Szentmise után reggelire hívunk mindenkit.
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet,
mindenkinek kötelező az Úr napját
megszen-telni. Azok részére akik utaznak,
a http://masstimes.org web oldalon
található információ a templomok és
szentmise időpontról. Ne feledkezzünk el
pedig a templomunk támogatásáról sem és
küldjük be adományainkat.
+ 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.
+Chicago és környékén, bentlakással is,
idősek és gyermekek gondozását vállalom.
Kérem hívják a 312-607-2268-as számot a
nap bármelyik órájában.

+We are pleased to announce that
Kruzslitz Imre will be ordinated
as a priest at the Diocese of
Oradea on July 7th. His first mass
at our church will be celebrated
on the Feast of St. Stephen on
August 19th at 11 AM.
+On September 23rd at the Holy
Name Cathedral, there will be a
mass celebrated by Cardinal
George for the couples who will
celebrate their 50th anniversary.
For information please inquire in
the office.
+To learn more about our events,
please visit our website at
www.stephenchurch.org
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.
+On July 14th & 15th, at the
Reformed Church in Norridge the
Annual Gulyas Festival will be
held.
+On July 22nd, the Hungarian
Club will hold their annual Picnic
at Bunker Hill Groove # 1.
+If you would like to know more
about Hungarian events taking
place in our area, please visit chicagohungarians.com

+Szeretettel és tisztelettel közlöm - KRUZSLITZ
IMRE - atya nevében, hogy "pappá-szentelése 2012
július 7-én lesz de. 11-kor a nagyváradi székesegyházban, valamint első-szentmiséjét szintén ugyanazon a napon tartja a nagyszalontai Szent István templomban du. 5-kor. Mindkét "jeles eseményre"
szeretettel hív Mindannyiunkat. (Ha valaki éppen
arra fele járna, képviselje jelenlétével a Chicagó-i
Szent István templom híveit!)
Első szentmiséjére itt a templomunkban, a Bucsu
napján augusztus 19én, 11 órakor kerül sor.
+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.
+Templomunk eseményeit és a fénykepeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org
KÖZÖSSÉGÜNK 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 Templomot.
+Július 14-én és 15-én lesz a Gulyás Fesztivál a
Norridge-i Ref. Egyháznál.
+Július 22-én, a Magyar Klub szeretettel hív mindenkit az évi piknikkére, amit a Bunker Hill-nél tartanak.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar
eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

