SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA.
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHPünkösd utáni vasárnapunk Szentháromság Vasárnapja. A Három
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
Isteni-Személyt, az Atyát-, a Fiút- és a Szentlelket SZENTHÁROMSÁGNAK NEVEZZÜK. Az Atya teremtette (Teremtő), a Fiúisten megváltotta
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2017
(Megváltó), a Szentlélek pedig megszenteli (Megszentelő) a világot.
Telephone: (773) 486-1896
A Háromszemélyű-Egy-Isten megvallásával lettünk keresztények,
Fax: (773) 486-1902
imáinkat és mindennapjainkat is az Atya-a Fiú- és a Szentlélek nevében (Isten nevében)
Email: st.stephen@freemail.hu
Web: http://stephenchurch.org
kezdjük és azzal is fejezzük be. Az Atya gyermekei-, a Fiú testvérei- és a Szentlélek
temploma vagyunk.
Administrator: Rev. Michael Knotek
Természetes emberi értelemmel is eljutunk Isten létezéséig, de továbblépni
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
(transzcendálni) csak természetfeletti hittel tudunk. "Hiszek, hogy értsek és értek, hogy
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos
higgyek!" írja Szent Ágoston. Az Istenben tisztelnünk kell a Háromságot, a
Háromságban pedig az Egységet: Háromságos-Egységként és Egységes- Háromságként.
JÚNIUS 11 - SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
A Három Isteni Személy kölcsönös kapcsolata szeretet és szeretetben való Egység. Mert
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
Nap/Day
Idő/Time
Szeretet nélkül nincs Isten és Isten nélkül nincs Szeretet! Elszemélytelenedő
világunkban az ember nehezen jut el a Személyes Isten létezéséig: a logika szintjén leáll,
nem pótolja szeretettel.
June 11 10:00AM Kolonits Olga 90. születésnapja
Nagy Imre
Kutató véges emberi értelmünk (a logika) szintjén, az hogy 3=1 természetesen
nem igaz. De a végtelen (Hit) horizontján igaz lehet. Ezen korlátok-és határok tudatában
Az IsteniKatona
Irgalmasság
vasárnapja
June 18 10:00AM
Antal
Katona család
kell nekünk Hittel elfogadnunk Isten végtelen ajándékait.
Kérjük imáinkban továbbra is azt, hogy a Szentháromság Egy Isten kiáradó
Válaszos zsoltár: Dicséretre méltó és
szeretete vezessen minden embert az evangéliumi-tanítás világosságára, hogy akik a
keresztségben Isten gyermekei lettünk, eljussunk a Szentháromság Egy Isten boldogító
magasztos örökkön-örökké.
véget nem érő látására. A m e n.
AZ ÚR ÜNNEPEI AZ ÉVKÖZI IDŐBEN
A pünkösd után megkezdődő évközi időszakra esik néhány olyan szép és mély
tanítással bíró ünnepünk, amelynek tárgya nem egy-egy üdv-esemény, hanem azokban
elrejtőző hitigazság, dogma. A Krisztus életét újra megjelenítő ünnepeink a liturgia
klasszikus korszakára, az I. évezred első felére mennek vissza; ezek a tanító-hitvallóimádó ünnepek a II. évezred áhítatának gyümölcsei.
SZALÉZI SZENT FERENC: A KERESZT
Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat, mielőtt elküldte volna hozzád az
Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette, mindkét
kezével méregette, vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit
elbírsz?
Aztán megáldotta, szent kegyelmével, irgalmával megillatosította, reád és
bátorságodra tekintett és így érkezik a mennyből a Kereszt, mint Isten köszöntése, mint
a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
Áldott legyen a Szentháromság, az osztatlan Egység! Mondjunk hálát neki,
mert irgalmasságot tett ő velünk.

Énekek: 105 1-2,105 3-4-5,116,118,144,306,285.
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
June 4th: $ 1,498.00
Bld. Maint. Coll.: $ 85.00
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, Vajda Rudi, 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.
+ Today, June 11th, there will be a second collection for retired priests. Thank
you for your generosity. Coffee and
pastries will be served after the mass.
Details of preparing for the picnic will be
also discussed.
+ On June 18th, there will be a breakfast
after the mass, honoring Fathers Day
+ On June 25th: We
JUNE 25th
will have our ANUUAL
PICNIC with an outdoor

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap
a Szentmise előtt 9:30-kor.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a
Szentmise előtt!
+ Ma, Június 11- Ma, a Szentmisén 2. gyűjtés lesz a nyugdíjas lelkipásztorok javára.
Jószándékú adományaikat előre is köszönjük. Szentmise után sütemény és kávé lesz,
közben véglegesítjük a piknik előkészítését.
Megbeszélésünkre szeretettel hívunk minden segíteni kész tagot.
+ Június 18 - Szentmise után reggelivel
köszöntjük az Édesapákat.

+ Sunday mass intentions for our loved
ones can be requested in the office.
+ Summer vacation season has begun,
please do not forget about Sunday mass
wherever you may go. Please mail your
church donations to our parish address.
We wish everyone a pleasant vacation,
and wish safe travels to all.
+ To learn more about our events, visit
www.stephenchurch.org.
+ For those parishioners who cannot attend mass regularly, at GiveCentral.org,
donations could be offered to our church
and to St. Stephen Hungarian School, as a
one time or periodically, with a credit
card or from a bank account.

A Szentmisén 2. gyűjtés lesz a Péter fillérek
javára. Legyünk bőkezűek!
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek
szereteik elékére. Kérjük jelentkezzenek az
irodában.
+ Megkezdődött a nyári vakáció ideje, kérjük ne feletkezzenek el Szentmisét hallgatni
bármerre vannak. Templomi adományaikat
kérjük postázzák templomunk címére.
Kellemes nyaralást, biztonságos utazást
kivánunk mindenkinek
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
www.stephenchurch.org

+ Június 25: TEMLOMUNK ÉVI
NAGY PIKNIK-JE! 11ó-kor Szentmise.
Hely: LIONS WOODS, 210 S. River
Mass at 11 a.m.
Road, Des Plaines, IL 60016. Kérjük a
Location: LIONS
kedves hölgyeket, hogy egy tál
WOODS, 210 S. River
süteménnyel segítsék a kiárusítást.
Road, Des Plaines
+ Please report any changes in address or Előre is köszönjük mindenki áldozatos,
önkéntes munkáját.
phone number to the office.

Dear Parishioners,
Are we a vibrant and holy parish? Everything we need to know to
about being our best here at St. Stephen King of Hungary is contained in
the first two lines of today’s second reading from 2 Corinthians:
“Brothers and sisters, rejoice. Mend your ways, encourage one another,
agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will
be with you.” It is a five-part formula, so to speak: 1. Be a happy person;
2. be willing to repair what has been damaged in the past; 3. don’t compete with one
another but support one another; 4. agree with one another rather than fight with one
another; 5. live peacefully together. The result of implementing these directives is that
God’s love and peace will swirl around us, empowering us and leading us into an exhilarating experience of heaven on earth. We can all attest to already experiencing
God’s love and peace here at St. Stephen in very tangible ways for sure. This is a wonderful community of faith. However, like every community of faith, it doesn’t hurt to
try to get better at what God is calling us to do.
The greatest example we have of a peaceful relationship is that between the Father, Son and the Holy Spirit. As we celebrate the Solemnity of the Most Holy Trinity
today we are aware of the Church’s teaching that God is really three divine persons in
one God. None is more important than the other. The three work together for one common good. The Father, Son, and Spirit are equal in their divine attributes. Yet each relates to humankind differently through specific role. It's important to uphold this distinction: We do not have three gods; we have one God in three persons functioning
uniquely and perfectly. The Father creates, the Son redeems, and the Spirit sanctifies.
They have all existed as three person in one God and always will exist. As they interact
and work together to bring the peace and love of God to the world so do we interact
and work together to bring the peace and love of God to the world.
In reflecting upon the unity of the Blessed Trinity as the ultimate model for our
relationship with one another Pope Francis said recently, “We are not called to live
without the other, above or against the other, but with the other, for the other and in the
other”. The ideal is that we live in harmony as a faith community and then we create
harmony in the world. Some may think that is a bit naïve and unrealistic but there are
also people who are too cynical to believe that there was ever a resurrection.
On this Solemnity of the Most Blessed Trinity may we grow in our appreciation
for the three ways we experience God’s love as Father, Son and Holy Spirit. May the
unity that exists between them help us to continue to build on the goodness of our own
faith community for years to come so that indeed this crazy world of ours becomes
more unified and harmonious.
In God’s love,
Father Michael Knotek

