AZ OLTÁRISZENTSÉG ÜNNEPE!
Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe nekünk azt a
csodálatos felfedezést jelenti:"Velünk az Isten"!
Hogyan ? - kérdezheti bárki ösztönszerűen. A
válasz egyszerű: a Szentlélek erejéből. Ha Krisztus isteni
szavának engedelmeskedett a háborgó tenger és lecsendesedett, ha szavára új erőre kapott a beteg és feltámadt a
halott, akkor hinnünk kell az utolsó vacsorán elmondottakban is és annak hatékonyságában is. A kenyér és a bor
színében Krisztus valóságosan jelen van.
Úrnapján - amikor körmenetben - az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztus körbe
- hordozzuk, nem valami látványosságra törekszünk, hanem sokkal inkább Krisztus jótéteményeiről, adományairól teszünk tanúságot. De Isten nemcsak jótéteményeit,
adományait nyújtotta nékik, hanem Önmagát csodálatos módon. Ezért Krisztus Testének
és Vérének az ünnepe számunkra az "öröm napja".
Krisztus áldozatát ünnepeljük az Oltáriszentségben. Itt beteljesedik az Írás
tanítása:"Az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak Neki, hanem hogy Ő szolgáljon
és életét adja váltságul sokakért"(Mk.1o,45).
Krisztus valóban életét adta érettünk, azaz Önmagát adta áldozatul, hogy
kiengesztelje bűneinkért az Atyát: az utolsó vacsorán a kenyér és bor színében, majd
véres-áldozatként a keresztfán! Ma ezt a nagy titkot ünnepeljük.
JÚNIUS 13. – PÁDUAI SZENT ANTAL
A legnépszerűbb szent az egész világon alighanem Páduai Szent Antal (1195–1231.
jún. 13). Jóformán nincs templom, ahol ne állana szobra, mely angyali szelídségű ifjú
szerzetest ábrázol, barna ferences csuhában, karján a kis Jézussal, szabad kezében
liliommal. Aki hívő katolikusnak gondja-baja van, végső menedékként mind hozzá fordul.
Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ Megváltójává
rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk
üdvösségünk árát úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban úgy
nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek
örvendhessünk az égben. Krisztua, a mi Urunk által. Ámen
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JÚNIUS 10 - ÚRNAPJA
Nap/Day

Idő/Time

JÚN 10 10:00 AM

Miseszándék/Intention

Kéri/ Requested By

Arline Antonovits

Antonovits Mihály

Jézus szíve ünnepe

JÚN 15
JÚN 17 10:00 AM

Katona Antal

Katona Jenő és Családja

Válaszos zsoltár: Veszem az üdvösség kelyhét, és az Úr nevét hívom segítségül.
Énekek: 280B, 106 1-2-3, 109, 110, 122, 129, Kölrmenetre 136, 318, 306, 155.
PARISH COLLECTION
June 3rd : $1,037.00
Maintenence: $152.00
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.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit
szeretettel hívunk a közös imádságra.
+Ma Úrnapja. Második gyűjtés lesz a nyugdíjas papok számára. Támogassuk adományainkkal azokat, akik életüket Krisztusnak
ajánlották és tanítását hirdették.
Szentmise után Sütemény és kávéra hívjuk a
híveket, egyben MEGBESZÉLÉS lesz a Jún.
24-i piknikünk előkészítésére. A fontosságra
való tekintettel, kérjük az egylet tagjainak
részvételét!
+Június 17én Apák napi reggeli a Szentmise
után, mindenkit szeretettel hívunk.
+Június 24: TEMLOMUNK ÉVI NAGY
PIKNIKJE! 11ó-kor Szentmise. Hely: La
Bagh Woods - Foster & Cicero.Kérjük a
kedves hölgyeket, hogy egy tál süteményt
+Those who are traveling over the
hozzanak a kiárusításhoz. Előre is hálásan
summer could find information about
köszönjük. Második gyűjtés - Péter fillérek
church locations and mass times
at:http://masstimes.org. Don’t forget to javára.
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet,
support our church and send in your
mindenkinek kötelező az Úr napját megszendonations.
+For those wishing to schedule a con- telni. Azok részére akik utaznak, a
http://masstimes.org web oldalon található
fession, please contact Fr. Siklodi.
információ a templomok és szentmise
+We ask that if anyone has changed
időpontról. Ne feledkezzünk el pedig a
their address or phone number to
templomunk támogatásáról sem és küldjük
please notify the office.
be adományainkat.
+For mass intentions, please call or
+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy isstop by the office.
merőse beteg és szeretnék, hogy Sándor atya
+We would like to ask our parishioners to please be considerate to others
meglátogassa, jelentsék be az irodában, vagy
when parking in front of our church in hívják a Templomot.
the handicapped space. This will en+ Gyónásra lehet jelentkezni, kerjük hívják
sure that older parishioners with
Sándor atyát időpont egyeztetésre.
proper permits will get priority.
ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to pray with us.
+Today we celebrate The Most Holy
Body and Blood of Christ. There will
be a second collection for the benefit
of the Priest’s Retirement and Mutual
Aid Association..After mass there will
be coffee and a short meeting about
the annual picnic.
+On June 17th there will be a breakfast after the mass honoring Fathers
Day.
+June 24th: We will have our
ANUUAL PICNIC with an outdoor
Mass at 11 a.m. at Labagh Woods
Forest Preserve, near Foster and
Cicero.

+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.
+Today, from 12:30PM, the
Reformed Church in Norridge
will have their Fathers Day picnic. Everyone is invited.
+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.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+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 szán-dékát
legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk
irodájában, vagy hívja a Templomot.
+A Norridge-i Ref. Egyház szeretettel hív mindenkit
a mai tartandó Apák napi piknikre 12:30 órai kezdettel.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő ma-gyar
eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

