
 

            A SZENTLÉLEKKEL EGYÜTT...! 

           Isten, a Világ TEREMTŐje (Atya), Jézus Krisztus a Világ 
MEGVÁLTÓja (Fiú), a SZENTLÉLEK pedig megszenteli a Világot. A 
bennünk lakó- és munkálkodó SZENTLÉLEK: maga a Kegyelem! - És 
ahol a LÉLEK megjelenik, ott a másik két Isteni Személy is jelen van, 
de a SZENTLÉLEK az, aki összeköti a Mennyet és a Földet, mivel Ő az 
ATYÁTÓL  ÉS A FIÚTÓL SZÁRMAZIK! Ezért kell B E F O G A D N 

U N K és E G Y Ü T T M Ű K Ö D N Ü N K ISTEN LELKÉVEL! 
           Pünkösd előtt az apostolok bezárkóznak és úrrá lesz rajtuk a "félelem-lelke", e 
világ fejedelme, a gonosz-lélek! (Jn 20,19-23). Egyházunk születése óta (ELSŐ 
PÜNKÖSD) újra és újra felbukkan a kísértés: félj, zárkózz be! És a Világ, amely az ördög 
uralma alatt áll, napjainkban is meg akarja félemlíteni és el akarja hallgattatni Jézust és 
követőit. Az istentelen világot a sötétség, a félelem, "a félelem lelke" uralja és 
"igazgatja". (Jn 14,30). A félelemből fakadó tettek a sátántól származnak. 
       E világ istene, a pénz és e világ evangéliumellenes irányítói is rászolgálnak napja-
inkban is Jézus elutasítására: "Távozz tőlem Sátán...!" (Mk 8,33). De a Szentlélek 
kiáradása nem ért véget, folyamatos és napjainkban is éreznünk kell erejét! Éreznünk kell 
a Bölcsesség-, a Jó-Tanács-, az Értelem-, a Tudomány-, a Jámborság, a Lelki-Erősség- és 
az Úr Félelmének Lelkét! (Apcs. 2,11). És ha mi nem félelemben, hanem cselekvő-
szeretetben élünk és dolgozunk, akkor semmi mást nem kell tennünk, csak Isten Szent 
Lelkének helyet adni lelkünkben és bátran Reá hagyatkozni. Legyünk mindannyian 
Pünkösdi-Szentlelkes keresztények és szeretettel imádkozzuk:..."Egyedül Te vagy a 
Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az Egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a SZENTLÉLEKKEL 
EGYÜTT, az Atyaisten dicsőségében."   Ámen. 

ELMÉLKEDÉS 

        A vihar, amely esztendőkön át zúgott a világ felett, a népek élet-halál küzdelme, 
amelynek kínjait átszenvedte minden nemzet, és az Isten ítélete, amely mindezekben 
kicsattant és az ember nagyotakarását és bölcsességét megalázta, megrázta az 
emberiséget lelke mélyéig. A megrendült lélek titokzatos mélységeiben titokzatos ára-
mok fakadtak, és lelkek tömegeit sodorják a kereszténység partjai felé. És ezt az áramot 
a Szentlélek hajtja, emberi hatalom nem képes feltartóztatni… 
       A történelmi idők történelmi feladatra szólítanak, és legyünk tisztában azzal, hogy 
az erkölcsi alapokon tervezett új rendet, csak erkölcseiben megújult nemzedékek 
építhetik fel. A lelkiismeretvizsgálat után tehát tartsunk bűnbánatot. Vetkőzzük le a régi 
embert, a gyáva, képmutató keresztényt. Elmélkedjük át az igazságosság jelentését min-
den vonatkozásban, és elmélkedjük a szeretet tartalmát egész mélységében.           

Márton Áron püspök 

 
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and 

friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: 

Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, Mrs. Maureen 

Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Mákos József. 

    Válaszos zsoltár:Áraszd ránk lelkedet Istenünk,  

                                            újítsd meg a föld színét. 

     Énekek: 98, 98-5, 259, 102, 205, 306, 183. 

 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! 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2014 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Nicholas Desmond 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

JÚNIUS 8 – PÜNKÖSDVASÁRNAP   

    A SZENTLÉLEK ELJÖVETELÉNEK ÜNNEPE. AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSNAPJA.  

PARISH  COLLECTIONS         

June 1st : $ 325.00 

Maint. collection:$ 68.00 

Please support your Parish! 

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

June 8 10:00 AM Templomunk betegeiért 

June 15 10:00 AM 
                     Szentháromság Vasárnapja 
             Katona Antal                  Katona Család 



 

ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 

9:30AM before Mass. All are 

welcome to pray with us.  

+Today, June 15th there will be 

a breakfast after the mass, honor-

ing Fathers Day. 

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number, please notify the office. 

+On June 29th: We will 

have our ANUUAL PICNIC 

with an outdoor Mass at 11 

a.m. Location: LIONS 

WOODS, 210 S. River 

Road, Des Plaines, IL 

60016  

+On August 24th we'll cele-

brate the Feast of St. 

Stephen, also there will be 

our 80th anniversary. Mass 

will be at 11 o' clock fol-

lowed by lunch. We would 

like to print for this occa-

sion an anniversary book, 

please support this with 

your congratulatory an-

nouncements. For details, 

please contact 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 

+Május, a Szűz Anya hónapja, rózsafűzért imádko-
zunk minden vasárnap a Szentmise előtt 1/2 10-től.  
 Minden kit szeretettel hívunk a közös imádságra. 
+Ma, Június 8-án,  a Szentmisén 2. gyűjtés lesz a 
nyugdíjas lelkipásztorok javára. A szentmise után 
reggelire hívjuk a kedves híveket, majd a Hősökre és 

Trianonra emlékezünk. 
+Június 15-án, Apák napi reggeli a Szentmise után, 
mindenkit szeretettel hívunk.  

+Június 29: TEMLOMUNK ÉVI NAGY PI-

KNIK-JE! 11ó-kor Szentmise.A Szentmisén 2. 
gyűjtés lesz: Péter fillérek. Jószándékú adományaikat 

előre is köszönjük. Hely: LIONS WOODS, 210 

S. River Road, Des Plaines, IL 60016 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-
változott, jelentse be az irodába.  

+Augusztus 24-én lesz a templomunk búcsú-

ja, ugyan akkor ünnepeljük Egyházközségünk 

80-ik évfordulóját. Szentmise 11 órától lesz, 

majd díszebédre hívjuk a kedves híveket. Ez 

alkalomra egy emlékkönyvet szeretnénk 

nyomtatni, kérjük erre a célra, hirdetéseikkel 

jelentkezzenek az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
 

HÚSVÉTI SZENTÁLDOZÁS IDEJE 
A húsvéti szentáldozás ideje Hamvazószerdától 
(március 5-től) Szentháromság vasárnapjáig (június 
15-ig) tart. Lelkigyakorlatokon és triduumok alkal-
mával ezen időszakon kívül is el lehet végezni a 
húsvéti szentgyónást és szentáldozást. Az idős és 
beteg híveknek évente többször adható alkalom arra, 
hogy lehetőleg havonta, de különösen ezen szent 
időszakban meggyónhassanak és szentáldozáshoz 
járulhassanak. 
 
+Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-
tekinthetik: www.stephenchurch.org  

 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 
szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-
dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 
legalább 3 héttel az esemény előtt tem-

plomunk irodájában, vagy hívja a Templomot. 
 +A Szabad Magyar Református Egyház szeretet-
tel hív mindenkit egy  koncertre, ma, június 8-
án, vasárnap, délután 3:00 órakor . 
+Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-
yar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon min-
denezekről tájékozódhat.  
 
 

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 be-
fore the requested date.  
+The Free Reformed Church is invi-
ting everyone to a Concert After-
noon, today, June 8th, from 3 PM.  
+If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit 
chicagohungarians.com  for more 
information! 

JÉZUS SZÍVE HÓNAPJA 

Jézus kereszten átszúrt szíve megváltó szeretetének a jele. Amikor Jézus Szívét 

tiszteljük, akkor a mennyei Atya iránt, illetve irántunk való szeretetére gondolunk.  

Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te Szíved szerint. 

 

SZENT BARNABÁS APOSTOL - Szerdán, június 11-én tartjuk ünnepét. Ciprus 

szigetén született, Szent Pál apostolnak útitársa. Jelen volt a jeruzsálemi zsinaton is, 

majd Cipruson hirdette az evangéliumot. * Kérjük közbenjárását, hogy mi is hiteles 

tanúk lehessünk!   Szent Barnabás apostol, könyörögj érettünk! 

 

PÁDUAI SZENT ANTAL - Június 13-án, pénteken lesz Páduai Szent Antal áldozó-

pap és egyháztanító ünnepe. Szent Antal Portugáliában született. A szegénységet 

hirdető Assisi Szent Ferenc követője lett már annak életében. Nagyhatású prédikátor, 

ugyanakkor a krisztusi egyszerűség és szelídség szentje. Páduában halt meg 1231-ben, 

és azóta is a keresztény nép egyik legkedvesebb pátrónusa. 

Szent Antal mondásaiból idézünk: „Isten éljen mindig a szívedben. Egy szent sem 

boldogabb, egy szív sem vidámabb, mint az, aki szívében Istent hordozza. – Életünk 

hajócskájának horgonya az Istenbe vetett bizalom. Ez biztosít, hogy a hullámok el ne 

sodorják. – Isten soha meg nem szűnik gyermekeinek Atyja lenni.” 
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