Hitelesnek ismerték el a San Nicolás-i Mária-jelenéseket Argentínában

Héctor Sabatino Cardelli, a Buenos Aires tartományban fekvő San Nicolás de los Arroyos-i
egyházmegye püspöke a május 22-i szentmisén, zarándokok sokasága előtt jelentette be a
püspöki jóváhagyást a San Nicolás-i Rózsafüzér Királynője-kegyhelyen.
Cardelli püspök 1990 óta követi figyelemmel és vizsgálja a helyi Mária-jelenéseket.
„Tizenkét éve vagyok itt lelkipásztor, és hittel és felelősséggel követtem nyomon kezdettől a
Máriával kapcsolatos eseteket. Úgy döntöttem, elismerem azok hitelességét – jelentette ki az
argentin főpásztor. – Elismerem az események természetfölötti voltát; azokét az eseményekét,
melyekkel Isten az ő szeretett leányán, Jézus az ő legszentebb édesanyján, a Szentlélek az ő
szeretett jegyesén keresztül szeretetteljesen ki akarta nyilvánítani magát egyházmegyénkben.”
A jelenések azután kezdődtek, hogy San Nicolás de los Arroyosban több családnál
„felragyogtak” a rózsafüzérek. Egy helyi asszony, Gladys Quiroga de Motta látván ezeket
imádkozni kezdett a Szűzanyához, aki meg is jelent neki 1983. szeptember 25-én, karjában a
gyermek Jézussal. Kék palástos, fátylas alakját ragyogó fény övezte.
Gladys mindössze négy osztályt végzett el, nemigen voltak szentírási vagy teológiai
ismeretei. A Szűzanya többször is bibliai szakaszokra hívta fel a figyelmét, máskor pedig – egy
hónappal az első jelenés után – egy fehér rózsafüzért adott neki, és azt mondta: „Vedd ezt a
rózsafüzért a kezemből, és tartsd magadnál örökre. Engedelmes vagy, és örülök ennek.
Örvendezz, mert Isten veled van.”
Szűz Mária arra is kérte Gladyst, keressen meg egy bizonyos Mária-szobrot, melyet egy
pápa Jézust a karjaiban tartó Istenszülő rendkívüli módon hasonlított a jelenésben látott
Máriára. A szobrot valóban megáldotta pápa, mégpedig XIII. Leó; Rómából érkezett
Argentínába.
Gladys Quiroga de Motta 68 alkalommal látta Jézust, akitől szintén üzeneteket kapott. A
dokumentumok tanúsága szerint Gladys kezdettől fogva megosztotta a kapott
üzeneteket, és mindig készséggel állt az egyházi hatóságok rendelkezésére.
Több csodás gyógyulásról számoltak be a jelenésekkel összefüggésben,
köztük egy kisfiú esetéről, aki agydaganatból gyógyult ki. Gladys az évek
folyamán mintegy 1800 üzenetet osztott meg, melyek többnyire a békéről, a
bűnbánatról, a szentségekről szóltak, némelyikük viszont apokaliptikus témákat,
az emberiségre váró nagy szenvedéseket érintett.
Az egyházmegye egymást váltó püspökei többször megvitatták a jelenések
kérdését; Domingo Salvador Castagna püspök 1987-ben kegyhely építését
rendelte el, ahogy azt egy jelenésben maga a Szűzanya kérte. A kegyhelyet 1990ben szentelték fel, és ugyanabban az évben engedélyezte a püspök az üzenetek megjelentetését.
Minden évben május 22-én tömegek zarándokolnak a Mária-kegyhelyre.
Héctor Cardelli püspök elmagyarázta, mi vezette legutóbbi döntéséhez a jelenések kapcsán.
Konzultált szakértőkkel és szemtanúkkal, és tisztában volt kötelességével és felelősségével,
hogy felügyelnie kell a folyamatot, és esetleg közbelépni. Három kritériumot vett figyelembe a
megkülönböztetés során: Természetes eredetűek az események? Lehetséges, hogy az eset a
Gonosz műve? Természetfölötti eredetű az eset? Az ezekre a kérdésekre adott válaszokból
bizonyosságot nyert, hogy valódiak a gyümölcsök, és többek egyszerű emberi cselekedetnél.
A jelenéseket minden esetben magánkinyilatkoztatásnak tekinti az egyház, a híveknek nem
kötelességük hinni benne. Az üzeneteket megvizsgálja, nem ellenkeznek-e a Szentírással, az
egyház hitbeli vagy morális tanításával. A látnokokat vizsgálat alá vetik, hogy
meggyőződjenek róla, szellemi és erkölcsi tekintetben egyaránt épek-e.
Magyar Kurír
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JÚNIUS 12 - ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Június 12 10:00A
Június 19 10:00A

Miseszándék/Intention

Kocsis Rozália

Kéri/Requested By

Kocsis István Jr. and Kocsis Teréz

Bogdán és Kajtsa Családért

Bogdán József és Judit

Válaszos zsoltár: Bocsásd meg, Uram bűnömet,

vétkeim terhét vedd el rólam.
Énekek: 222, 222 5-6,139,140,126, 306 , 180/A.
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 5th 10:00 AM Mass: $ 834.00
7:00 PM Mass: $ 185.00
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 .

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to
pray.
+ Confession is available before
mass on Sunday.
+ Today, June 12: Second collection for retired priests. Thank you
for your generosity.
+ June 18: Healing Mass at
7:00pm
+ On June 26th: We will have
our ANUUAL PICNIC with an
out-door Mass at 11 a.m. With
that event, we are thanking Fr.
Maciej for the 2 years he was our
admi-nistrator, for all he has
done for our church. Location:
LIONS WOODS, 210 S. River
Road, Des Plaines, IL 60016
+ For mass intentions, please call
or stop by the office.
+ We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.
+ 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.

HIRDETÉSEK

+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 9:30-kor. Mindenkit szeretettel
hívunk a közös imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ Ma, Június 12, a Szentmisén második gyűjtés
lesz a nyugdíjas papok részére. Jószándékú
adományaikat előre is köszönjük.
+ Június 18 - HEALING MASS este 7:00
+ Június 26, TEMLOMUNK ÉVI NAGY
PIKNIK-JE! 11ó-kor Szentmise. Ugyanakkor
búcsúzunk Maciej atyától, aki 2 éven
keresztül templomunk adminisztrátora volt.
Köszönjük önzetlen, áldozatos munkáját a
plébániánkon. Isten áldása kísérje további
munkájában. A Szentmisén 2. gyűjtés lesz:
Péter fillérek. Jószándékú adományaikat előre is
köszönjük. Hely: LIONS WOODS, 210 S. River
Road, Des Plaines, IL 60016 . Kérjük a kedves
hölgyeket, hogy egy tál süteménnyel járuljanak
a kiárusításhoz. Munkájukat, adományukat
előre is köszönjük.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
+ Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét
rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát
legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk
irodájában, vagy hívja a Templomot.

PÁDUAI SZENT ANTAL
Június 13-án, hétfőn lesz Páduai Szent Antal ferences áldozópap 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.”
ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN szerzetesnő
IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya, Szent Kinga, Szent Margit és Boldog Konstancia
testvére. 1256-ban házasságot köt Jámbor Boleszláv fejedelemmel. Három gyermek
édesanyja. Férje halála után (1279) belépett a klarisszák sandeczi kolostorába, ahol
nővére, Szent Kinga is élt. 1298-ban halt meg, és gnieznói klarissza kolostorban
temették el. Ünnepe: június 15.
ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
Az "Irgalmasság-Évében" nagyon is aktuális a mai Lukács szerinti
evangéliumi tanítás: a megbocsátó Krisztus él(jen) bennünk!
Izraelben nagy meglepetést és megütközést váltott ki, hogy Jézust
nyilvános működésének idején nemcsak férfi tanítványok követték, hanem
nők is, akiknek hátrányos megkülönböztetésben volt részük a korabeli
Izraelben. A rabbiknak is csak férfi tanítványai lehettek!
Lukács nem nevezi meg a nőt, csak annyit ir evangéliumában, hogy egy "bűnös
asszony volt a városból!" Valószínű, hogy a helybeliek és a vendéglátó Simon is jól
ismerték. Ennek a nőnek nagy bűnei nyertek bocsánatot és a legnagyobb szeretetét és
háláját fejezi ki Jézus iránt. Nem azért nyert bocsánatot, mert nagyon szeretett, hanem
azért szerette nagyon Jézust, mert bocsánatot nyert. Valószínű, hogy Ő is az induló
keresztény közösség tagja lett, Jézus Egyházának "alapító-tagja". Nekünk is tudnunk
kell megbocsátani, és nem szabad elfelednünk Jézus evangéliumi tanítását: "A
mennyek országában nagyobb az öröm egy megtérő bűnösön, mint 100 igazon!" Aki
részesül Isten irgalmában, abban nagyobb lehet az Isten iránti szeretet, mint azokban a
Simon farizeusokban, akik elbizakodottan a törvény betűjéhez mérik magukat és
tetteiket. A vendéglátó Simon farizeusból is hiányzik a NAGYLELKŰSÉG, a mindent
megbocsátó szeretet! Jézus kérdésére, Simon saját maga fölött mond ítéletet
válaszával, és szívét elzárja a szeretet elől. Még a vendégnek kijáró legalapvetőbb
szeretet elől is.
LEGYÜNK MI IS NAGYLELKŰEK! Kérjük imáinkban a lelki növekedés
kegyelmét, hogy általa megbocsátók tudjunk lenni. De kérjük saját bűneink
megbocsátását is: "Uram irgalmazz nekünk! Bocsásd meg vétkeinket, amint mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!" Nyissunk ajtót Egyházunkban és segítsünk
embertársainknak oda belépni, hogy együtt hirdessük Isten jóságát és szeretetét.
Bűnbánó szeretetünkhöz kapcsoljuk bűnbocsátó szeretetünket, hogy Pál apostollal
elmondhassuk: "Élünk és Krisztus él bennünk!" A m e n.

