
 

ÚRNAPJA 
            KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS SZENT VÉRÉNEK ÜNNEPE, AZ 
OLTÁRISZENTSÉG ÜNNEPE. Ezt a Szentséget Jézus Krisztus nem feltámadása 
után, hanem feltámadása előtt az utolsó vacsorán alapította: itt maradt velünk az 
Eucharisztiában a kenyér és a bor külső színe alatt. Azóta hitünknek az a szent titka 
(csodája), nem csupán az utolsó vacsora megismétlése, nemcsak visszaemlékezés 
egy üdvösségtörténeti eseményre, hanem Krisztus halálának és feltámadásának 

hathatós megjelenítése. Az Oltáriszentségben Isten nemcsak ajándékot adott, hanem ÖNMAGÁT 
ADTA az embernek. Igy az Oltáriszentség Jézus velünk maradó szeretetének Jele: egy darabka 
kenyérben Isten Fiával válhatunk eggyé. "Ezt cselekedjük az Ő emlékezetére!" Húsz évszázadon 
keresztül- és napjainkban is igy lesz jelenvaló-valóság az Ő keresztáldozata egészen második 
eljöveteléig.   
       Általa-Vele- és Benne, önmagunkat is felajánlva építjük tovább az Ő Titokzatos Testét, az 
Egyházat. Ezért nem ér véget Úrnapi körmenetünk, hanem minden szentmisében és hétköznapi 
életünkben is folytatódik örök üdvösségünk eléréséig, keresztény hétköznapjainkat is az Úr 
Napjává változtatva. Ezért DEMONSTRÁLUNK a MONSTRANCIÁVAL, megmutatjuk és 
felmutatjuk az Úrfelmutatáskor átváltoztatott Szent Testet és Szent Vért, bizonyítva, hogy az Úr 
velünk maradt. Nem valami látványosságra törekszünk, hanem Krisztus ajándékairól és 
jótéteményeiről teszünk tanúságot.  
       Világegyházunk templomaiban minden-nap minden-órájában és minden percében ünnepeljük 
az Eucharisztiát valahol, mint hitünk szent titkát! Ünnepeljük azt, hogy a múlt is jelenné vált: 
vagyis ünnepeljük az örökkévalóságot. Mert minden szentáldozásban az ember Istennel 
találkozik, így az Oltáriszentség az irántunk való isteni-szeretet újra- és újra ismétlődő születése. 
Amikor Isten áldását kérjük 4 oltárnál a világ 4 tájára, ezzel azt is kérjük, hogy ez a Szentség, 
mint az Egység-Szentsége egyesítsen Istennel- és embertársainkkal.     
        Békétlen- és egyre békétlenebb világunkban kérjük imáinkban továbbra is az Oltári 
Szentségben velünk maradt Üdvözítő Urunkat, hogy Ő, aki  "kenyér és bor színében Úr és király 
a föld felett, forrasszon eggyé békességben minden népet és minden nemzetet!"      A  m  e  n.   

       JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE - Főünnep: Június 23. - Jézus Szívének, irgalmas szeretetének 
tisztelete szellemében, tartalmában oly régi, mint maga az Egyház. Külső formáját azonban Szent 
Gertrúd, a lánglelkű bencés apáca alapította meg a XIII. században. Miután sokan voltak még buzgó 
apostolai e kultusznak, az Úr Alacoque Szent Margitnak egy látomásban kinyilvánította azt a 
kívánságát, hogy e titoknak külön ünnepet szenteljenek. XIII. Kelemen pápa hagyta jóvá ezt az 
ünnepet (1765), majd IX. Piusz pápa az egész Egyházban bevezette (1856),  hogy e tisztelet 
gyógyszer legyen a XIX. századi vallási lanyhulás, elhidegülés ellen. Az ünnep ma is a buzgóság 
élesztője, védelem minden olyan áramlat ellen, amely a vallásból az érzelmet kiküszöbölve, azt 
pusztán világnézetté formálná. Bár legújabb ünnepeink közül való, lényegében mégis azt a szeretetet 
ünnepli, amelyet Krisztus húsvéti misztériumában mutatott meg az emberiségnek. 
       Ezen az ünnepen felidézzük azt a szeretetet, amely Jézus isten-emberi szívéből áradt és árad ma 
is a világba. Megemlékezünk mindenről, amit Jézus értünk szeretetből tett: kiüresítette önmagát, 
szolgai alakot öltött, a fájdalmak férfia lett és a kereszten függő testét átjárta a katona lándzsája. Mi 
is szeressük őt teljes szívünkből, és legyünk érte készek minden áldozatra. 
        KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE - Június 24-én, szombaton ünnepeljük ezt a 
szép napot. A legszentebb Istenanya után mindjárt Keresztelő Szent Jánosé az első hely a világ 
megváltásának történetében. Az ő nagysága az Isten-ember visszavert fénye, mert közvetlenül előtte 
járt, és az utat készítette számára. Születését angyal hirdette, és Krisztus már anyja méhében 
megszentelte Jánost áldott látogatásával. Bűnbánatot hirdet, s az a méltóság éri, hogy ő mutatja be 
Krisztust a világnak: Íme, az Isten Báránya! Míg a többi szentnek csak halála (vagyis mennyei 
születése) napját ünnepeljük, Jánosnak földi születésnapját is teljes liturgikus fénnyel üljük, éppúgy, 
mint a Megváltóét és Máriáét. Ünnepén sokfelé tüzet gyújtanak, minthogy maga Krisztus mondta 
róla: János világító fáklya volt. 

 

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: $ 227.00 

Fund for Retired Priests coll. : $ 128.00 

Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 
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Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention                          Kéri/Requested By 

June 18 10:00AM Katona Antal                      Katona család 

June 25 11:00AM Sedon László              Katona Marika és Családja 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives 
and friends of parishioners who are sick and in need of God’s heal-
ing 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. 

 Válaszos zsoltár: Jeruzsálem, szentek otthona,  

                                     dicsérd fölséges Istened! 

 Énekek: 106, 106-5, 110, 112, 109, 

   (Kormenetre: 136,276A,Tantum Ergo), 306, 195. 
 

Solemnity 
of the 

Body and 
Blood of 
Christ 



 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt 9:30-kor.  
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szent-
mise előtt! 
+ Ma, Június 18 - Szentmise után reggelivel 
köszöntjük az Édesapákat. 

+ Jövő vasárnap, Június 25:  TEM-
LOMUNK ÉVI NAGY PIKNIKJE! 11ó-
kor Szentmise. Hely: LIONS WOODS, 

210 S. River Road, Des Plaines, IL 
60016. Kérjük a kedves hölgyeket, hogy 
egy tál süteménnyel segítsék a 
kiárusítást. Előre is köszönjük min-
denki áldozatos, önkéntes munkáját.  A 
Szentmisén 2. gyűjtés lesz a Péter fillérek 
javára. Legyünk bőkezűek! 

+ Július 9-én, a szentmise végén lesz egy  
ORGONA KONCERT, amit 
 Hocz Veronika játszik, aki a Tündérrózsa - 
Gyermeknéptánccoport tagja, 
Magyarországról. Mindenkit szeretettel 
várunk!  
+ Egyedülálló magyar férfi- templomtagunk-

keresi olyan magyar hölgy társaságát, aki 
segítségére lenne a napi teendőkben. Érdek-
lődjenek este 6ó után a következő számon: 
847-674-0167 

+ 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 bár-

merre vannak. Templomi adományaikat kér-
jük postázzák templomunk címére. Kelle-
mes nyaralást, biztonságos utazást kivánunk 
mindenkinek  
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik: 
www.stephenchurch.org  
 

 

 

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 18th, there will be a 
breakfast after the mass, honoring  
Fathers Day.  

+ Next Sunday, June 25th:  
 We will have our ANUUAL PIC-
NIC with an outdoor 
Mass at 11 a.m.  
Location: LIONS 
WOODS, 210 S. River 
Road,  
Des Plaines  
+ On July  9th, there will be a Organ 
Concert  after mass, performed by 
Hocz Veronika, a young student visit-
ing from Hungary and member of 
Tündérrózsa Children’s Folk Dance 
Group.  
+ Please report any changes in address 
or phone number to the office. 
+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 par-
ish address. We wish everyone a pleas-
ant vacation, and wish safe travels to 
all.  

+ To learn more about our events, visit 
www.stephenchurch.org.  

+ For those parishioners who cannot at-
tend 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. 

JUNE 25th 

 

Dear Parishioners, 
 Is the Eucharist a symbol of unity or the Body and Blood of Jesus? 
We can take Jesus at his word when he tells us, "Amen, amen, I say to 

you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, 
you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks 
my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my 
flesh is true food, and my blood is true drink.” Make no mistake about 
it, the bread and wine that is used at every Mass is miraculously transformed into the 
actual Body and Blood of Jesus and becomes spiritual food of a far greater value than 
any earthly food. Pizza, roast beef, eggs, corn and every other food we eat satisfies our 
physical hunger and nourishes our bodies. The Eucharist satisfies our spiritual hunger 
and nurtures our souls. However, it is also a sign of unity. As we each partake of the 
one bread and the one cup we become one as a community of believers. As St. Paul 
tells us in the second reading for today, “Because the loaf of bread is one, we, though 

many, are one body, for we all partake of the one loaf.” 
Christ instituted the Holy Eucharist at the Last Supper, the night before He died 

by taking bread, blessing, breaking, and giving to his Apostles, saying: “Take and eat. 
This is my body”; and then, by taking the cup of wine, blessing and giving it, saying to 
them: “Drink of this. This is my blood which shall be shed for the forgiveness of sins. 
Do this in memory of me.” Some Christians falsely maintain that the Last Supper was 
to be a one-time event not involving the institution of any sacrament. However, we 
Catholics believe Jesus meant for us to make this the central prayer of our faith com-
munity when he said, “Do this in remembrance of me,” even though he was still alive 
before his crucifixion and death. The Eucharist recalls Christ, suffering, death and res-
urrection and, as such, unites as individuals to Jesus and to one another through Jesus. 

There is a connection between the Solemnity of the Body and Blood of Christ 
we celebrate today and the secular celebration of Father’s Day. God is our great pro-
vider. He desires all human beings to have what they need in order to be happy in this 
life and live with him in the next. That’s why we believe that every good thing we have 
comes from God. The greatest gift from God to us is, of course, the Eucharist, the 
Presence of the living Jesus in flesh and blood becoming one with us. On Father’s Day 
we celebrate the fact that fathers imitate the generosity of God and are the very means 
by which the goodness of God is given to others. Through their sacrifice of hard work, 
discipline, loving attention and faithfulness our fathers not only provide for our earthly 
needs but for our spiritual needs as well. Today we celebrate the gift of all fathers, liv-
ing and deceased. May our gratitude to them be extended to our gratitude to God for 
giving them to us as our providers and guides for life.                              
 In God’s love, 
 Father Michael Knotek 
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