Szentháromság vasárnap
OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből
Így beszél az isteni Bölcsesség: Alkotó munkája elején teremtett engem az Úr, ősidőtől fogva, mielőtt bármit is alkotott. Az idők előtt teremtett, a kezdet kezdetén, a föld
születése előtt. Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem
tört elő víz. Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, a halmok előtt születtem, amikor a
földet és a mezőket még nem alkotta meg, és a föld első göröngyét sem.
Ott voltam, amikor az eget teremtette, s az ősvíz színének körét megvonta, amikor
a felhőket fölerősítette, s az ősforrások erejét megszabta; amikor kijelölte a tenger
határát – és a vizek nem csaptak ki –, amikor lerakta a föld szilárd alapjait. Ott voltam
mellette, mint kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött, mindenkor az ő
színe előtt játszadoztam. Ott játszottam az egész földkerekségen, s örömmel voltam az
emberek fiai között.
Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Testvéreim! Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk,
Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk,
és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk.
De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy
a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel
kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt és
aki eljön újra!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban
eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.
Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni
nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit
majd hirdet nektek.”
Ezek az evangélium igéi.
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JÚNIUS 12 - Szentháromság Vasárnapja
The Most Holy Trinity
Nap/Day

Idő/Time

Jun 12 10:00AM
Jun 19 10:00AM

Miseszándék/Intention

Memory of Paul Bicok
Bicók Pál emlékére

Kéri/Requested By

Katona Család

Édesapákért / All Fathers

Énekek számai: 105, 118, 116, 127, 306, 191.
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Uram, mi Urunk,

mily csodálatos a te neved
az egész világon.
MISSION STATEMENT

St. Stephen King of Hungary Church serves the PARISH COLLECTIONS
June 5th coll.: $ 305.00
spiritual needs of all Catholics in our neighborBld. maint . coll.: $ 20.00
hood, regardless of ethnicity, and also welcome
Isten fizesse meg templom
all Hungarians who want to pray in their lan- tagjaink nagylelkű adományát!
guage and keep their cultural traditions alive! 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:
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet.

PÁDUAI SZENT ANTAL (1195 – 1231) * Június 13.
Szent Antal Portugáliában született. A szegénységet hirdető Assisi Szent Ferenc
követője lett már annak életében. Nagyhatású prédikátor, ugyanakkor a krisztusi
egyszerűség és szelídség szentje.
A legenda Szent Antal alakját sokféle történettel fonta körül: a
gyermek Jézust a karján hordozta, a tenger halainak prédikált – mint
valamikor Ferenc az ég madarainak. Egyszer egy eretnek, aki
tagadta Krisztus jelenlétét az Oltáriszentségben, azt mondta, hogy
addig nem hisz, amíg öszvére le nem térdel az Oltáriszentség előtt.
Néhány nappal később Antal egy beteghez vitte az Oltáriszentséget,
és találkozott a gúnyolódóval. Akkor annak öszvére hirtelen két első
lábára ereszkedett, és meghajtotta fejét a Szentség előtt.
Páduai Szent Antal, akinek szobra, képe, perselye szinte minden
katolikus templomban megtalálható, az utasok, a szobrászok,
agyagmunkások és porcelánkészítők patrónusa. Segít az elveszett tárgyak
megtalálásában. Jelképei a liliom, a gyermek Jézus, az égő szív, a tűz, a hal, a szamár, a
monstrancia és az ostya.
Földi maradványait és ereklyéit a padovai Szent Antal-bazilika őrzi. Antal Padova
városának északi részén, Arcellában halt meg egy klarissza monostor közelében
1231-ben, és azóta is a keresztény nép egyik legkedvesebb pátrónusa. Testét, végakarata
szerint a Santa Maria Mater Domini-kápolnában temették el.
ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN - Június 15.
Esztergom, 1235/1239 – Gniezno (Lengyel-ország), 1298. június 11.
Királyi és szent család sarja. Szülei: IV. Béla és a görög császári családból való Laszkarisz Mária Szent Ferenc III. rendjének tagjai. A szülői házban öt évet tölthetett, utána
szülei Krakkóba vitték, és nővére, Szent Kinga gondjaira bízták. Szent életű nővérében
megtalálta példaképét. 1256-ban Boleszláv herceg felesége lett és utána férjével NyugatLengyelországba költözött. 23 évet élt példás keresztény házasságban. Férjének úgy
engedelmeskedett, akárcsak az Úrnak (Ef 5, 22). Véleményét, akaratát sohase akarta
ráerőszakolni urára. Nem vitatkozott, nem védekezett akkor sem, amikor rossz tanácsadók férjét ellene hangolták. Imádkozott, tűrt és várt. S amikor a hamis tanácsadók
gonoszságára fény derült, Isten mindent visszaadott neki: ura
szeretetét, tiszteletét, elismerését. Három leánygyermek született
házasságukból. Ezeket nagy gonddal nevelte, amellett napjai
imában, vezeklésben és jó cselekedetekben teltek. Templomok
építése, betegek gondozása, szegények, árvák felkarolása voltak
legkedvesebb foglalatosságai. Amikor férje hadba vonult, hol németek, hol litvánok ellen, Jolán megsokszorozta imádságait. Azt is
kérte, őrizze meg Isten férjét a kegyetlenkedés, a bosszú indulatától. S mikor egyszer férje halálos sebbel tért vissza a csatából,
éjjel-nappal ápolta s elkészítette az elköltözésre, arra a „kis időre”,
amíg nem látják egymást.

Férje halála után elosztotta vagyonát rokonai és az Egyház között, s visszatért a krakkói
udvarba, Kingához. Hamarosan azonban Kinga is özvegy lett, ekkor a két nővér az
ószandeci klarissza kolostorba vonult, ahol 12 évet töltöttek Istennek szentelt életben.
Kinga halála után, 1292-ben Jolán átköltözött a gnieznoi klarissza kolostorba, amelyet
férje alapított. (Itt volt már egyik lánya is.) Apátnővé választották, de úgy élt, mint mindenki szolgálója. Alázata, rejtetten viselt szenvedései egyesítették a megfeszített Krisztussal, aki gyakran megjelent neki s halála napját is előre megmondta neki. A gnieznoi
kolostor kápolnájában temették el. Tisztelete halála után mindjárt megkezdődött.
Évszázados tiszte-letét XII. Leó pápa hagyta jóvá 1827-ben.
ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before
Mass. All are welcome to pray with
will be served after Mass.
+ Today, June 12th, there will be a
second collection for the retired
priests. Thank you for your generosity. Breakfast will be served after
Mass.
+ June 19th we celebrate Fathers
Day, breakfast will be served after
Mass.
+ On June 26th: We will have our
ANUUAL PICNIC with an outdoor
Mass at 11 a.m. Location: LIONS
WOODS, 210 S. River Road, Des
Plaines, 60016 There will be a Peter’s Pence second Collection.
+ The 2022 donation envelopes are
ready to be picked up in the Elisabeth Hall.
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number,
please notify the office.
+ Sunday mass intentions for our
loved ones can be requested in the
office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért
imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére.
Szeretettel várunk mindenkit erre a közös imára.
+ Ma, Június 12. A szentmisén 2. gyűjtés tartunk a lelkipásztorok nyugdíj alapjára.
Támogatásukat, nagylelkű adományaikat előre
is hálásan köszönjük.
+ Ma, a Szentmise után nosztalgia reggelire
hívjuk a megjelenteket. Közben, megbeszéljük,
előkészítjük a jún. 26- án megtartott piknikünket. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
az önkéntes munkára!
+ Június 19. - Apák napját ünnepeljük a Mise
után, reggeli keretében.
+ Június 26 - TEMLOMUNK ÉVI NAGY
PIKNIKJE! 11ó-kor Szentmise. Hely: LIONS
WOODS, 210 S. River Road, Des Plaines, IL
A Szentmisén 2. gyűjtés a PÉTER FILLÉREK
javára
+ A 2022-es borítékokat a Szt. Erzsébet teremben lehet felvenni.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük,
jelentkezzen az irodánál.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephechurch.org.

