ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
Isten láthatatlan, de megtapasztalható ereje, vagyis a Szentlélek ereje
látható növekedést (Életet) ad minden élőlénynek, még a parányi
mustármagnak is. Ezt a növekedést is nevezhetjük csodának, vagyis
természetfeletti eseménynek. Úgy is mondhatjuk, hogy Isten-Törvénye
irányit mindent, ami él. És csak az élő ember, mint Isten legtökéletesebb
teremtménye, nyerhet tudatosan bepillantást értelmével az életnek ebbe a rendszerébe.
De tudnia kell azt is az embernek, bármilyen sokat tud, mindig több az, amit nem tud!
Az Isten-Örök-Országa is: Élet, Csírázás és Szárba szökkenés! Ezt a jelenséget,
mint természetfeletti eseményt elemezhetjük, akár tudományosan is, de mindig marad
számunkra megismerhetetlen terület ebből a csodából is, amit hittel kell elfogadnunk! Isten
értékrendje más, mint a világ értékrendje! És ha mi valóban keresztények, azaz hiteles
Krisztuskövetők vagyunk, akkor nekünk is vállalnunk kell a parányi mag sorsát: terebélyes
fává kell növekednünk földi életünk végére, hogy Isten akaratát teljesítve bejuthassunk
Örök-Országába: "elhalt búzaszemekké kell lennünk, hogy bő termést hozzunk!"
"Közösen, az Egyházban igyekszünk Istennek tetsző életet élni, hogy mindenki megkapja a
bérét, amit földi életében kiérdemelt!" (2Kor 5,9-10).
És ahogyan Jézus sem adott konkrét választ arra a kérdésre, hogy "Milyen a
Mennyek-Országa"? úgy mi sem kapunk erre a kérdésre választ, csak annyit, hogy mihez
hasonlít! Vállaljuk örömmel Isten Örök-Országáért, hogy hasonlítunk a parányi
mustármaghoz.
Future Hungarian cultural events
**** 20 June at 10:00 to 21 June at 16:00 - Passport Europe Cultural Festival at
the Morton Arboretum, 4100 Route 53, Lisle, IL 60532
Immerse yourself in the diverse cultures of Europe with culinary delights, authentic
musical performances, impressive dancing demonstrations, and more during this second
annual cultural festival. Borozda Ensemble will perform both days, at 3:00PM.
**** June 25th, Thursday at 7:30 PM, at the Reformed Church,
8260 W. Foster Ave. Norridge, IL, a book presentation.
Dr. Szentkirályi Endre könyv bemutató/előadása :
’’Egy amerikai város magyar katonái 1950 - 2014”
His newest bilingual book, Cold War to Warm Cooperation: The Military
Service of Cleveland Hungarians 1950-2014, will be available to be
purchased and autographed after the program..
**** JUNE 26th, Friday at 7pm
Irish American Heritage Center, 4626 N Knox
Ave, Chicago, Illinois 60630 Hungarian Folk
Music and Dance concert and táncház by the
BESTS of the bests - Enikő Kocsis, Dezső Fitos,
Gabriella Tintér, and the Bazseva Band
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JÚNIUS 14 - ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Jún 14 10:00AM
Jún 21 10:00AM

Miseszándék/Intention

Majczán Júlia és Ferenc

Kéri/Requested By

Mákos Anna

Templomunk betegeiért

Válaszos zsoltár: Mennyire jólesik nékem,
tégedet, Uram, hálával dicsérnem.
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 7th 10:00 AM mass:$ 461.00
Maint. collection:$58.00
Ret. Priest collection:$133.00
7:00 PM Mass:$ 230.00
Ret. Priest collectio: $ 266.00
Please support your Parish!

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, Saller Márta, Mátyás Mária,
Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Domokos Mária, Jacques Yez,
Serfecz József, Megyeri Piroska, Joseph Toth, Neubauer Jószef,
Babochay András, Jurasits Mária, Rigácz Rózsika.

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 14th, coffee and
pastries will be served after the
mass
+ On June 21st, there will be a
breakfast after the mass, honoring Fathers Day.
+ For mass intentions, please
call or stop by the office.
+ On June 28th: We will have
our ANUUAL PICNIC with
an outdoor Mass at 11 a.m.
Location: LIONS WOODS,
210 S. River Road, Des
Plaines
+ 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.
+ 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.
+ 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. Mindenkit szeretettel hívunk a közös
imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+Ma, Június 14, - a szentmise után kávéra és süteményre hívjuk a kedves híveket. Szentmise után rövid
megbeszélést tartunk. Téma: Piknik előkészítése,
vásárlás, pakolás stb... Mindenkit szeretettel
várunk, korosztályra való tekintet nélkül. Tegyük
sikeressé ezt az évi nagy összejövetelt, reméljük az
időjárás is segít ebben.
+Június 21-én, Apák napi reggeli a Szentmise után,
mindenkit szeretettel hívunk.
+ Június 28: TEMLOMUNK ÉVI NAGY PIKNIKJE! 11ó-kor Szentmise.A Szentmisén 2. gyűjtés lesz:
Péter fillérek. Jószándékú adományaikat előre is
köszönjük.Kérjük a kedves hölgyeket, hogy az évi
nagy piknikünkre készítsenek süteményt a
kiárusításhoz. Előre is köszönjük mindenki munkáját.
Hely: LIONS WOODS, 210 S. River Road, Des
Plaines, IL 60016
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org
*** Megbízható személyt keresek bentlakással, idős,
beteg férjem mellé. Érdeklődők hívjanak a
312-404-5079-es számon, vagy írjanak e-mail
címemre: cathybrau@comcast.net
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, MAGÁN
SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát legalább 3 héttel az
esemény előtt templomunk irodájában, vagy hívja
a Templomot.

JÚNIUS: 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. Úgy
szerette Jézus a mennyei Atyát, hogy életét adta az ellene elkövetett emberi bűnök és
bántások megengesztelésére. Úgy szeretett Jézus bennünket, hogy halálba ment, csak hogy
minket a mennyei Atyával kiengeszteljen és az Ő isteni áramkörébe újra bekapcsoljon. A
Jézus Szíve tisztelet lényege: az engesztelés, Krisztus követése és önmagunk fölajánlása.
JÚNIUS 16-ÁN JELENIK MEG FERENC PÁPA ÚJ ENCIKLIKÁJA

Ferenc pápa a teremtett világról és a környezetről szóló enciklikája, amely a „Laudato
Sii” (Áldott légy) címet viseli, június 16-án jelenik meg – nyilatkozta a szalézi Giuseppe
Costa, a Vatikáni Könyvkiadó igazgatója. A Catholic News Service híradását közöljük.
Az enciklika címe Assisi Szent Ferenc Naphimnuszának soraira utal: az „Áldott légy”
dicsérő formula Assisi Szent Ferenc versének nyolc versszakában fordul elő, kifejezi az
Istennek adott köszönetet és hálát a teremtés ajándékaiért.
„Dicsérjen s áldjon, én Uram, / kezednek minden alkotása, / különösen bátyánk-urunk, a
Nap, / ki nappalt ád, világít és minket megvidámít. / Fényes ő és ékes ő és sugarzó roppant
ragyogása / felséges arcod képemása” – olvas-hatjuk az 1943-ban Dsida Jenő fordításában
meg-jelent vers első versszakát.
Marcel Sánchez Sorondo prelátus, argentin püspök, a Pápai Tudományos Akadémia
rektora az enciklikával kapcsolatban korábban elmondta: „Két szempont van: az egyik,
amelyik a Bibliából jön, vagyis, hogy az ember őrzője a természetnek abban az értelemben,
hogy a teremtett világot fenntartható módon kell fejlesztenie – mai szóhasználattal élve. Ez
társadalmi bevonást jelent, olyan mezőgazdaságot, amelyik az emberek valós táplálkozási
igényeire válaszol, és még sok minden mást. Tehát egyrészt ott van az ember, aki
fenntartható módon őrzi a teremtett világot. Másfelől pedig a Föld helyzete – nem teremtést
mondok, mert abba mi nem avatkozhatunk be –, amelyet alapvetően a természeti és
társadalmi törvények szabnak meg. Mi tehát úgy gondoljuk, hogy az enciklika ezt a két témát
fogja érinteni.” Magyar Kurír
MAGYAROK NAGYASSZONYA KÁPOLNA WASHINGTONBAN
Örömmel közöljük, hogy 2015. augusztus 29-én, délután 2:00 órakor kerül sor
Washingtonban a Magyarok Nagyasszonya-kápolna felszentelésére. A kápolna az Egyesült
Államok fővárosában, a Szeplőtelen Fogantatásról elnevezett nemzeti szentélyben lesz. Az
előkészületek és a munkálatok gyors ütemben haladnak és hamarosan elkészül a kápolna.
Sok magyar közösség és egyén már készül az ünnepi napra. Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk erre a szép alkalomra! Bíztatunk mindenkit, hogy egyénileg vagy
csoportosan szervezze az utazást. Jó lenne, ha minél többen együtt lennénk, mivel a kápolna
felszentelését Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Donald Wuerl
washingtoni bíboros, érsek végzi majd. A dátum és az időpont nem változik! A bazilika
pontos címe a következő: Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception
400 Michigan Avenue NE, Washington, DC 20017
Szíves információt adok: Fr. Kiss G. Barnabás OFM
Tel: 313-842-1133 vagy sztkereszt@comcast.net

