
 

                AZ ÚR NAPJA! 
       DIES DOMINICA, AZ ÚR NAPJA, vagyis minden VASÁRNAP, 
amit a Keleti-Ortodox-Liturgia szövege KIS HÚSVÉT-nak ír. Ugyanez 
a liturgikus szöveg: éjszakai álmunkat KIS HALÁL- nak nevezi.  
       De az Úr Jézus HÚSVÉTVASÁRNAP nemcsak ezt a "kis-halált" 
győzte le FELTÁMADÁSÁVAL, hanem örök-halálunkat véglegesen. 
Ezért HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRÜNK-höz kapcsolódik nemcsak a 
FELTÁMADÁS ÜNNEPE, hanem a Mennybemenetel (Áldozó-
csütörtök), a PÜNKÖSD (a Szt. Lélek kiáradása), a Szentháromság 
Ünnepe és az OLTÁRISZENTSÉG (Kr. Szt. Testének- és Vérének) 
ÜNNEPE IS, vagyis AZ ÚR NAPJA! 
        Egyetlen-egy Szentség, AZ OLTÁRISZENTSÉG, amit Krisztus Urunk nem feltámadása 
után, hanem közvetlen előtte, az Utolsó Vacsorán (Első Szentmisén) alapított: itt maradt 
velünk, a KENYÉR- és a BOR külső színe alatt, az EUCHARISZTIÁBAN 
(OLTÁRISZENTSÉGBEN). Ezért ünnepeljük ezen a napon KRISZTUS SZT. TESTÉT ÉS 
SZT. VÉRÉT, nem feledve evangéliumi-tanítását: AKI ESZI AZ ÉN TESTEMET ÉS ISSZA 
AZ ÉN VÉREMET, BENNEM MARAD ÉS ÉN ŐBENNE! EZ MAGA AZ EUCHARISZTIA 
(Szép-jó-szeretet: Eu-Karitász), amikor a Szentáldozásban Isten találkozik az emberrel, így az 
OLTÁRISZENTSÉG az irántunk való isteni-szeretet újra és újra ismétlődő születése.  
        Ezért deMONSTRÁLUNK (a MONSTRANCIÁ-val), vagyis MEGMUTATJUK- és 
FELMUTATJUK az Ur-FELMUTATÁS-kor átváltoztatott SZENT TESTET és SZENT 
VÉRT, bizonyítva és tanúságot téve, hogy AZ ÚR VELÜNK MARADT. Kérjük isteni-áldását 
a 4 URNAPI-SÁTORUNKNÁL a Világ 4 Tájára!...Így az EUCHARISZTIA az EGYSÉG-
SZENTSÉGEKÉNT egyesit Istennel és embertársainkkal. 
EZ AZ EGYSÉG AZ EGYHÁZ, vagyis MAGA KRISZTUS, és mi így válunk méltó tagokká! 
Ezért nem ér véget Úrnapi-Körmenetünk, hanem családunkban, munkahelyünkön és 
hétköznapi keresztény életünkben folytatódik, hogy szentté tegyük Teremtett Világunkat 
állandóan megújulva (lelkileg-testileg) Egyházunkban.  
         Ecclesia semper reformandat! Az Egyház állandóan megújul! Spiritus renovat! A 
Szentlélek megújit! (Fiatalít!) Ezért most a HIT ÉVÉBEN hitünkben is meg kell újulni, mert 
tavalyi HITÜNK-kel az idén semmire sem megyünk! Hitünk által megújulva felfedezzük a 
NAGY CSODÁT: JÉZUS JELENLÉTÉT AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN! A kenyeret, mint 
anyagot HITÜNKKEL VÁLTOZTATJUK ÁT ÉLŐ KRISZTUSSÁ! EGGYÉ VÁLUNK 
VELE! 
         Világegyházunk templomaiban minden-nap, minden-órájában ünnepeljük a Szentmisében 
az Eucharisztiát valahol: IME HITÜNK SZENT TITKA! Íme a MÚLT is JELENNÉ vált: és ez 
az ÖRÖKKÉVALÓSÁG, vagyis itt a Földön ÖRÖK-ÉLETünk kezdete, HITünk tökéletes- és 
teljes KÖZÖSSÉGe, amit folytatunk (helytelenül "Halál!"-nak nevezett!) földi életünk végén!  
          És addig továbbra is gyakrabban magunkhoz vesszük AZ ÖRÖK ÉLET KENYERÉT és 
AZ ÖRÖK ÜDVÖSSÉG KELYHÉT, hogy keresztény hétköznapjaink is ünnepnapokká, AZ 
ÚR NAPJÁVÁ változzanak, és még gyakrabban kérjük a VELÜNK- és közöttünk LÉVŐ 
URAT: mint BÉKE FEJEDELMÉT: ..."Krisztus kenyér, s bor színében, Úr és Király a Föld 
felett, Forrasz eggyé BÉKESSÉGBEN minden népet, nemzetet!" Ámen!  

 

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

Jún 2 10:00AM 

Kováts Iréne      Adi and Tünde Molnár and George Bunis 

Somenek Juliska felgyógyulásáért    Szukichs Margit és   

                                                                                      István 

 Jún 8  6:00PM Templomunk hiveiért  

 Jún 9 10:00AM Szüleimért                     Pongrácz Cilike 

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 2 -ÚRNAPJA 
 

Válaszos zsoltár: Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint. 

Énekek: 106 1-2, 106-3, 109, 110, 122, 129, 136, 318, 306, Jézus Szíve szeretlek én.... 

MISSION  STATEMEN 

St. Stephen King of Hungary Church 

serves the spiritual needs of all 

Catholics in our neighborhood, re-

gardless of  ethnicity, and also wel-

come all Hungarians who want to 

pray in their language 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 

PARISH  COLLECTION         
May 26th: $ 834.00 

Please support your Parish!  



 

      CHICAGO PREMIERE!    ONE WEEK ONLY!   

         THE TRAGEDY OF MAN 

        Az ”Ember Tragédiája” című rajzfilm bemutatója Chicagóban. 
 The Facets Cinémathèque is located at 1517 W. Fullerton Ave. in Chicago. Call the Ciné-
mathèque Hotline at 773.281.4114 for the latest schedule, showtimes and updates.        
SHOWTIMES:   Fri.-Sat., Jun. 7-8 at 6:30 pm; Sun., Jun. 9 at 6 pm; Mon.-Thurs., 
Jun. 10-13 at 6:30 pm.     www.facets.org  

HIRDETÉSEK 
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel 
hívunk a közös imádságra. 
+Ma, Úrnapja - a Mise után sütemény és kávéra 
hívjuk és várjuk a kedves híveket. 
+Június 9-én, a szentmise után reggelire hívjuk 
a kedves híveket, majd a Hősökre és Trianonra 
emlékezünk. 
+Június 16-án, Apák napi reggeli a Szentmise 
után, mindenkit szeretettel hívunk. 
+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: TEMLOMUNK ÉVI 

NAGY PIKNIKJE! 11ó-kor 
Szentmise. Kérjük a kedves 
hölgyeket, hogy egy tál süteménnyel 
járuljanak a kiárusításhoz. Előre is 
köszönjük adományaikat. 

ANNOUNCEMENTS  
+We will be praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30 before Mass. 
All are welcome to pray with us. 
+Today,  we celebrate The Most Holy 
Body and Blood of Christ. There will 
be coffee and pastries served after the 
mass. 
+On June 16th there will be a 
breakfast after the mass honoring 
Fathers Day. 
+On June 23rd, after the mass, coffee 
and pastries will be served, then there 
will be a Parish Council Meeting.  
+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 ad-
dress or phone number 
to please notify the of-
fice. 

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. 

+St. Stephen King of  

Hungary Parish joined  

GiveCentral.org, where 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. 

 

On June 8th, the St. Stephen 

Hungarian School will have 

their end of the school year 

bal, from 7 PM. There will 

be a mass, from 6 PM. The 

TESOK band from Hungary 

will sing at the bal. For tickets and 

information, please call  Szabó Zita at 

847-740-4478, Mocsán Ilike at 773-

736-9156 or write to 

magyariskola@stephenchurch.org  

       A Szt. István Magyar Iskola és Óvoda,  

 Június 8-án este 7 órai kezdettel, tartja zenés 

vacsorával egybekötött ”Évzáró Mulatós Bálját”.  

A bál előtt, 6 órától, szentmise lesz. A zenét a 

Magyarországi TESÓK együttes szolgáltatja. 

Jegyek június 5-ig elővételben $35, a helyszínen 

fizetett jegyek $40. Gyerekek belépő jegye (6-16 éves 

korig) $10.    Érdeklődni telefonon, Szabó Zitánál   847-

740-4478 és Mocsán Ilikénél 773-736-9156  lehet, vagy 

írjanak az iskola email címére:  

magyariskola@stephenchurch.org  

PÜSPÖKI LÁTOGATÁS 
         Hetek óta beszámolunk Dr. Cserháti Ferenc  centuriai c. püspök, a külföldi magyar 
lelkipásztori szolgálat ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök lelki-pásztori 
útjáról Kanadában és az USA-ban. A Magyar Kurír, katolikus hírportál (www.magyarkurir.hu)  
beszámolói tanúsítják, hogy főpásztori útja ismételten sikeres és hasznos volt. Azokat a magyar 
közösségeket kereste fel az idei évben, ahol valamilyen évfordulóra emlékeztek, ahol eddig még 
nem járt és ahol a bérmálás szentségét kiszolgáltatta magyar fiataljainknak. 
         Május 21-én érkezett St. Louisba a magyar hívek meg-látogatására. Első útja a magyarok 
170 éves Győzedelmes Nagyboldogasszony templomába vezetett, hol Brian Harrison plébános 
köszöntötte a magyar püspököt és bemutatta a templomot, a magyar szentek és boldogok 
emlékszobrait és emlékképeit. Másnap ellátogatott a 9000 tagot számláló amerikai Mindszenty 
Alapítvány székházába, ahol az alapítvány vezetőivel találkozott. Majd megtekintette St. Louis 
gyönyörű katedrálisát és felkereste Robert Carson érseket. Az érsek örömét fejezte ki afelett, 
hogy az óhaza figyelemmel kíséri az Amerikában élő magyarok lelki életét. Szerdán, május 22-én 
este ünnepi szentmisét mutatott be a Győzedelmes Nagyboldog-asszony templomban. 
        Május 24-én, a zord időjárás és a hétköznap ellenére szép számmal jelentek meg a hívek 
New York-ban a Szent István magyar templomban. A lelkipásztori látogatás szentmisével 
kezdődött. Szentbeszédében a püspök a Boldogságos Szűz Máriáról, a keresztények segítségéről 
elmélkedett és kiemelte: a Boldogságos Szűz Mária tisztelete nem fölösleges hagyomány, mert az 
mindig Jézus Krisztusra mutat. Cserháti püspök a magyar hívek örömére azt is közölte, hogy a 
magyarországi ferences rendtartomány rövidesen egy ferences atyát küld lelki-pásztori 
szolgálatra. 
         Május 25-én, szombaton délelőtt a New Jersey állambeli New Brunswick Szent László 
magyar templom híveinek küldöttsége kereste fel Cserháti püspököt, és hosszas megbeszélést 
tartottak a közösség jövőjét illetően. Mindez Passaic, NJ város Szent István plébániáján történt. 
Másnap, Szentháromság vasárnapján a püspök Passaic városban szentmisével nyitotta meg a 
Szent István templom alapításának 110. évfordulójára meghirdetett jubileumi évet. Hétfőn, az 
amerikai Hősök napja (Memorial Day) alkalmával rendezett plébániai találkozón Cserháti püspök 
együtt ünnepelt a megjelentekkel és ismerkedett a helyi magyarok óhazából hozott 
hagyományaival és szokásaival. Május 28-án, kedden délután indult vissza Budapestre, bizonnyal 
fáradtan, de szívében hálával és örömmel a jól sikerült főpapi látogatásért. 
         Hála az Úrnak, köszönet Cserháti Ferenc püspöknek, és köszönet mindazoknak, akik a Hit 
Évében segítették a főpásztori látogatást! Istennek legyen hála!            (BGK) 
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