
 

                      ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP  

         MI KINEK TARTJUK ŐT?  Napjainkban nekünk is felteszi ezt a 

kérdést Jézus! Van, aki Super Starnak nevezi, van, aki rendkívüli embernek, 

de mi nemcsak tudjuk, hanem hisszük is, hogy: Ő az Isten Fia, a Megváltó, 

aki érettünk emberré lett. Valóságos Isten és valóságos ember. Halálával 

bizonyította, hogy ember, és föltámadásával bizonyította, hogy Isten. 

        A nemhivő embereket is érdekli Jézus Krisztus személye. Heródest is érdekelte: Ki 

ez a Názáreti? Hallott tanításáról, hallott csodáiról, szeretett volna Vele találkozni, de 

nem a hit és nem a megtérés, hanem a kíváncsiság vezette. És kérdésére az általa 

megbízott emberei ugyanazt válaszolták, amit az apostolok Jézus kérdésére. 

Szent Lukács a mai evangéliumban 3 kinyilatkoztatott igazságot ír:  

         1.Jézus valóban Isten Fia, a Megváltó,  

         2.Mint Messiás a mi bűneinkért vállalja a szenvedést és a halált,  

         3.Hozzá hasonlóan tanítványai és követői: így mi is szenvedéseken keresztül 

érdemeljük ki az örök dicsőséget. Ha őszinte követői vagyunk, akkor nekünk is 

megjelenik minden nap a szenvedés, a kereszt, amit fel kell vennünk és úgy követni Őt.           

        Vállalnunk kell a lelki szenvedést, a lelki megpróbáltatásokat is. Csak így 

nyerhetjük el örök üdvösségünket, csak igy juthatunk el az örök feltámadásig. Ezt 

nevezzük Megváltásunk Titkának! 

         A szenvedéseinkben és kereszthordozásunkban is Isten akaratát kell látnunk, 

nemcsak a magunk, hanem embertársunk örök üdvösségét kell szolgálnunk 

szenvedéseink vállalásával. Ezért kérjük imáinkban: Urunk, add, hogy soha ne 

zúgolódjunk "földi életünk keresztjei" miatt, és a Te isteni akaratodat mindig felismerve, 

az irgalmasság tetteinek gyakorlásával könnyítsünk embertársaink és felebarátaink 

kereszthordozásán és szenvedésein!       A  m  e  n. 

      Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm 

Neked mindazt, amivel mindennap 

elhalmozol Jóságodból, köszönök mindent azok 

helyett és nevében is, akik ezt nem teszik meg. 

Édes Jézusom, határtalan Jóság! Milyen sokat 

tettél azért, hogy az emberek 

viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, 

hogy sokan nem szeretnek Téged? Szent 

kegyelmeddel eltökélem, hogy amennyire csak 

képes vagyok, szeretlek Téged mindenek 

fölött!  Ámen. 
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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! 

Válaszos zsoltár: Hozzád vágyódik szívem,   

                                            én Uram, Istenem. 

Énekek: 220-1, 220-4-5, 132, 155, 306, 195. 

JÚNIUS 19 - ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 

   

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 . 

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

Június 19 10:00AM Bogdán és Kajtsa Családért        Bogdán József és Judit  

Június 26 11:00AM Sedon László             Katona Marika és Családja  

PARISH  COLLECTIONS 

June 12 : $ 811.00 

Retired Priests collection: $ 152.00 

Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 



 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary  

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to pray. 

+ Confession is available before 

mass on Sunday. 

+ Today, June 19th, there will be a 

hot breakfast after the mass, 

honoring Fathers Day. We invite 

everyone to attend. 
+ 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.  
 

OUR HUNGARIAN  
COMMUNITY AND HERITAGE 

+ 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.  
+ If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit 
www.chicagohungarians.com for in-
formation. 

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 19, szentmise után meleg reg-
gelivel köszöntjük az Édesapákat. Mindenkit 
szeretettel várunk. 

+ 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  

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 
szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-
dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 
legalább 3 héttel az esemény előtt tem-
plomunk irodájában, vagy hívja a Templomot. 
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-
yar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon 
tájékozódhat.  

 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE 

 

        Június 24-én, pénteken ünnepeljük ezt a szép napot. A legszentebb Istenanya 

után mindjárt Keresztelő Szent Jánosé az első hely a világ megváltásának történetében. 

Az ő nagysága az Istenember 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. 

 

A CSALÁDAPA IMÁJA 

           Szent József, mint családapa szerényen, de bizalommal emelem feléd 

tekintetemet. Tudom, milyen méltóságra hívott meg az Úr az apaság által, de tudatában 

vagyok sokrétű gyöngeségeimnek és korlátoltságomnak is a feladatok előtt, amelyeket 

ez a hivatás helyez vállamra. 

           Te nevelőapa voltál, és minden apa védőszentje vagy. A Mennyei Atya, akitől 

minden atyaság származik, rád bízta egyszülött Fiát, és önmaga helyettesévé állított Jé-

zus mellé. Te ezt a méltóságot úgy gyakoroltad, hogy Jézus büszkén mondhatott 

atyjának, amit az ő boldogságos anyja, Szűz Mária is elismert. 

            Hathatós szavaddal légy közbenjáróm Jézusnál, hogy kegyelmének 

segítségével a Mennyei Atya méltó helyette-se lehessek gyermekeim és anyjuk mellett, 

hogy hozzád hasonlóan Isten élő képe és jelenléte legyek a családban és a 

társadalomban. Amen. 

 

ÉDESAPA IMÁDSÁGA 

          Uram, Istenem, te úgy rendelted, hogy családot alapítsak. Engedd felismernem 

az igazán keresztény család értelmét és feladatait. Kérlek, állj mellettem, hogy csalá-

domat  isteni tetszésed szerint helyesen vezethessem és enyéimnek jó példával 

szolgálhassak. Adj szeretteimnek egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz 

lelki életet. Ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól. 

Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk. Szeretettel és hűséggel 

viseljük el, amit gondviselésed ad, hogy osztozhassunk egymás örömében és bá-

natában. Adj erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek s keserű csalódás éri őket, 

vigasztalást, menedéket és támaszt jelenthessek számukra.  A názáreti Szent Család 

legyen példaképünk! Jézus, Mária, József, vezessetek, segítsetek, óvjatok bennünket! 

Amen. 
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