
 

             A MEGBOCSÁTÓ KRISZTUS ÉL(JEN) BENNÜNK ! 

       Tudunk még mi is megbocsátani? Vagy monotonná és gépiessé vált mindennapi 

imánk is: "Bocsásd meg vétkeinket!"  

      Mernénk önmagunkról azt mondani, amit Pál Apostol? "ÉLEK, DE MÁR NEM 

ÉN, HANEM KRISZTUS ÉL BENNEM!" (Gal 2,20) Simon farizeus házában a bűnös 

asszony története nagyban hasonlít a bétániai vacsora evangéliumi-történetéhez: 

1.Étkezés (A vendéglátó neve: Simon!) 2.Jézsu fejét/lábát megkeni egy névtelen 

asszony. 3.A jelenlévők zúgolódása. 4.Jézus megvédi a bűnös asszonyokat, és 

megbocsát nekik! (Ezek a két evangéliumi elbeszélés közös-elemei!) 

       A bűnüket megbánó nőknek BŰNBÁNATA- ÉS SZERETETE a MEGBOCSÁTÓ 

JÉZUS ISTENI-SZERETETÉNEK A KÖVETKEZMÉNYE, NEM PEDIG OKA! 

A házigazda Simon- farizeusból is hiányzik a NAGY-

LELKŰSÉG, vagyis a MEGBOCSÁTÓ-SZERETET. Nekünk is 

keresztény-kötelességünk, hogy legyünk NAGY-LELKŰEK 

(Növekedjünk lelkiekben!) és MEGBOCSÁTÓK! 

Szt. Lukács-Evangélista arra a konfliktusra- és ellentmondásra 

mutat rá, amely a zsidóság- és a kereszténység között kialakult. 

A zsidók(prozeliták) az ószövetségi-korlátaik miatt nem fogadják 

be a pogányokat(keresztényeket), sőt tisztátalannak tekintik őket! 

      A keresztények viszont Jézus-Szeretetének útját járva, ajtót 

nyitnak a pogányoknak és hirdetik annak az Istennek a jóságát- és szeretetét, aki 

minden nép számára küldte a Megváltót! 

      Az ember ŐSZINTE-BŰNBÁNATA szinte egyenlővé válik (és arányos) a 

MEGVÁLTÓ-KRISZTUS BŰNBOCSÁTÓ-ISTENI AJÁNDÉ-KÁNAK ÉRTÉKÉVEL

- ÉS SÚLYÁVAL! "A Krisztus utáni XX. század legnagyobb bűne, hogy nincs őszinte 

bűntudata!" (VI. Pál Pp). 

       23 éve már, hogy " MAGYAR JÖVŐNK ELKEZDŐDÖTT!" csak sajnos 

MÚLTUNK NEM FEJEZŐDÖTT BE! Elmaradt az őszinte bűnbánat- és bocsánat-

kérés! MÚLTUNK MEGVÁLTATLANUL NEHEZEDIK RÁNK! Nincs megtisztulás 

(katarzis) és nincs újra-kezdés! 

      Ez nagy baj! És nemcsak Magyar-Jövőnk építése szempontjából! Sajnos jelenünkre 

nem lehet jövőt építeni! 

       Bűnbánó- és bűnbocsátó szeretetünkhöz kapcsoljuk őszinte-keresztény 

magyarságunkat, hogy Pál - Apostollal mi is elmondhassuk: 

                      ÉLÜNK ÉS KRISZTUS ÉL BENNÜNK! Ámen! 

 

 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention                  Kéri/ Requested By 

 Jún 16 10:00AM id. Katona Jenő és Katona Antal      Katona Család  

 Jún 23 10:00AM  

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 
 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2013 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Nicholas Desmond 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

  JÚNIUS 16 - ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP  

Válaszos zsoltár:Bocsásd meg, Uram bűnömet, vétkeim terhét vedd el rólam.  

Énekek: 222-1, 222-5-6, 139, 140, 126, 306, 180/A. 

MISSION  STATEMEN 

St. Stephen King of Hungary Church serves the 

spiritual needs of all Catholics in our neighbor-

hood, regardless of  ethnicity, and also welcome 

all Hungarians who want to pray in their lan-

guage 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, Baksay István, Vajda 

Rudi,Jurasits János,  Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás 

Károly, Javorik Edit, Somenek Juliska , Szukitch Margit 

Lajos Gyula                Varga Marietta és Családja  



 

ANNOUNCEMENTS  
+We will be praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30 be-
fore Mass. All are welcome to pray 
with us. 
+Today, June 16th there will be a 
breakfast after the mass honoring 
Fathers Day. 
+On June 23rd, after the mass, cof-
fee and pastries will be served, then 
there will be a Parish Council Meet-
ing.  
+On June 30th: We will have our 
ANUUAL PICNIC with an 
outdoor Mass at 11 a.m.  
+We ask that if anyone has changed 
their address or phone 
number to please no-
tify the office. 
+For mass intentions, 
please call or stop by 
the office. 
+To learn more about 
our events,  please 
visit our website at 
www.stephenchurch.org 

 

+Today, June 16th, from 

12:30PM, the Reformed 

Church in Norridge will 

have their Fathers Day 

picnic. Everyone is invited. 

 

HIRDETÉSEK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel 

hívunk a közös imádságra. 

+Ma, Június 16, Apák napi reggeli a Szentmise 

után, mindenkit szeretettel hívunk.  

Isten éltesse az édesapákat! 

+A Szt. István Magyar Iskola és Óvoda 

vezetősége köszöni  mindazoknak akik  

jelenlétükkel, munkájukkal és adományaikkal 

sikeresé tették az iskola évzáró bálját. 
+Június 23-án, a Szentmise után sütemény és 
kávéra hívjuk és várjuk a kedves híveket, majd 
EGYHÁZTANÁCS gyűlés lesz, kérjük a tagok 
pontos megjelenését. 

+Június 30: ÚJ HELYEN lesz 11ó

-kor a Szentmise és a TEMLOMUNK 

ÉVI NAGY PIKNIKJE! Kérjük a 
kedves hölgyeket, hogy egy tál 
süteménnyel járuljanak a 
kiárusításhoz. Előre is köszönjük 
adományaikat. 
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy tele-
fonszáma megváltozott, jelentse be az    

  irodába. 

+Templomunk eseményeit és a fényk-

peket  megtekinthetik:  

www.stephenchurch.org  
+A Norridge-i Ref. Egyház szeretettel hív          

mindenkit a mai tartandó Apák napi piknikre 12:30 

órai kezdettel. 

+St. Stephen King of Hungary Parish 

joined GiveCentral.org, where dona-

tions 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. 

ATENTION! 

NEW PICNIC 

LOCATION! 

LIONS WOODS 

210 S. River Road,  

Des Plaines, IL 60016 

JUNE 30th  
11AM MASS 

+Lehetőség nyílt azok részére akik ritkábban 
tudnak templomba járni, de szívűkön viselik a 
templomunk sorsát, ezentúl adományozhatnak 
templomunk és az Szt. István Magyar Iskola 
részére a GiveCentral.org web oldalon, hitel 
kártyáról vagy bank számláról, egyszeri vagy 
rendszeres adományokat ajánlani. 

 

             AZ APÁK NAPJA TÖRTÉNETE 
         Az apák napját a 20. század elején kezdték meg-

tartani. Világi ünnepnap, amely az USA-ban hivatalos 

ünnep, és csakúgy, mint Magyarországon, és sok más 

országban június harmadik vasárnapján ünneplik. Az 

apaságot, a szülői szerepet köszöntik e napon, de ün-

nepelt minden apafiguraként tisztelt férfi, nagybácsi, 

nagyapa, mosto-haapa, férfiismerős. Ezen a napon ál-

talában ajándékot adnak az apáknak, és a család együtt 

van. Az ünnep az Egyesült Államokból ered.  

         Megalapításának kezdeményezője egy kisvárosi 

hölgy, Mrs. John. B. Dodd volt. Édesanyja hatodik gyermekének világrahozatalokor el-

húnyt és édesapja, a polgárháborús veterán William Jackson Smart egyedül maradt az 

újszülöttel és öt testvérével. A falusi farmon az özvegy egyedül nevelte fel gyermekeit. 

Egyszer, 1909-ben a már felcseperedett Mrs. Dodd éppen egy anyák napi szentmisén vett 

részt, amikor felötlött benne a gondolat, hogy az apákról is hasonló misén illene megem-

lékezni. Azzal a kéréssel fordult a Spokane-i paphoz, hogy misézzen az édesapák tisz-

teletére június 5-én, saját édesapjának születésnapján. A pap azonban nem tudott 

előkészülni a misére ilyen rövid időn belül, így az eseményt eltolták június 19-re. Innen-

től kezdve Washington állam minden június harmadik vasárnapján az édesapákat ünne-

pelte. A gyerekek különleges desszerteket készítettek és meglátogatták édesapjukat, ha 

azok nem velük laktak. 

         A többi szövetségi állam és különböző szervezetek felkarolták a jeles napot és 

próbálták kiharcolni a kongresszusnál, hogy az ismerje el az apák napját hivatalosan is 

ünnepnapnak. 1916-ban Woodrow Wilson akkori elnök jóváhagyta az ötletet és meg is 

tartotta családjával, de 1924-ig mégsem vált közismertté az apák napja. Ez évben azon-

ban Calvin Coolidge nemzeti szabadnappá nyílváníttatta azon célból, hogy „mélyüljön az 

apa és gyermeke közötti kapcsolat, és hogy elismerjék az apai feladat jelentőségét”.          

 Azóta június harmadik vasárnapján az édesapákat megköszöntik az egész országban. 

         Világszerte különböző időpontokban köszöntik az ünnepelteket. Az Egyesült 

Királyságban kilenc hónappal megelőzi az anyák napját. Kínában nem hivatalos ün-

nepként augusztusban, a nyolcadik hónap nyolcadik napján tartanak Apák Napját. A 

kínai mandarin nyelvben ugyanis a nyolcas szám kiejtése (bā) és az apát jelentő írásjel 

kiejtése nagyon hasonló. Így a dátum – 08.08. – beceneve „Bābā Nap”. Thaiföldön a 

mindenkori király születésnapjához igazodik. Magyarországon először a két világháború 

között egy gyermekszervezet, a Szívgárda igyekezett az ünnepet a köztudatba átültetni, 

amelyet összekötöttek a március 19-én ünnepelt Szent József tiszteletével. A katolikus 

egyház az apák napját egyébként hagyományosan e napon tartja. 1994-ben a Borsod me-

gyei United Way indított mozgalmat Miskolcon a júniusi időpont népszerűsítésére. 

        KÖSZÖNTŐ 

Egy kis verset súgott nekem 

       A szerető szívecském, 

Megtanultam s el is mondom 

       Édesapák ünnepén. 

Reggel imám azzal kezdem, 

        Este azzal végzem, 

Az én édes jó apámat  
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