A LITURGIKUS ESZTENDŐRŐL!
Az Egyház meghatározott napokon Krisztus myszteriumát ünnepli: karácsonykor
a megtestesülést, majd szenvedését és feltámadását, valamint húsvét után a Szentlélek
jövetelét. Az ünnepkör az Oltáriszentségi körmenettel zárul, majd folytatódik az ún.
évközi vasárnapokkal.
Miért forog a liturgikus esztendő mindig ugyanabban körben ?
Ezzel az Egyház azt szeretné elérni, hogy mindannyian bele tudjunk kapcsolódni
a megváltás nagy titkába.Aki egyszer is felfogja Isten "hozzánk való leereszkedését"
nem tehet mást, mint alázatosan odaborul a szerető Istenhez és oltalát kéri bajai orvoslására. Hiszen Ő, a végtelen egészen megalázta és kiüresitette magát ami üdvösségünkért és megváltásunkért, hogy mindeneket magához vonzzon!
Ezzel is bátoritani akar bennünket Isten Szent Fia által, hogy ne csüggedjünk el a
földi élet zarándok-utján, hanem bátran és Rá hagyatkozva járjuk az élet göröngyös
utját bizva Isten végtelen szeretetében és irgalmában.Nekünk szükségünk van erre a
bátoritásra és garanciára a sokszor gyengüli hitünk erősitésére.Hitünket "cserép edényben" rejtegetjük a sok-sok veszedelemmel szemben, de Jézus a garancia a liturgikus év
kapcsán, hogy vele biztonságban vagyunk és maradunk! Segitsen minket Istenünk
életünk zarándok utján, hogy bajainkban Hozzá forduljunk és megérteni igyekezzünk
terveit.
JÚNIUS 29. – SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK
Valóban méltó és igazságos, hogy Péter, az apostolfejedelem és Pál, a népek térítő apostola egyaránt olyan kiemelt helyen szerepeljenek a naptárban, amilyen a nyári napfordulóval kezdődő csillagászati hónap első dekádja. Június 29-e kettejük igazi névünnepe,
nem a januári Pál- és a februári Péter-nap. Már csak azért is, mert a legendai hagyomány
szerint mindkettőjüket ezen a napon végezték ki i.sz. 67-ben Rómában. Pétert keresztre
feszítették – saját kérésére fejjel lefelé, mert nem tartotta illendőnek, hogy úgy haljon
meg, mint mestere,- Pált lefejezték; mint római polgárt e tisztes halálmód megillette.
Magyarország felajánlása a legszentebb Szívnek (részlet)
Imádandó Megváltó, ki Szentséges szivedet az egész emberiség
számára mindenkor eltárva tartod, ki irgalmasságod számtalan
csodáját éreztetted már nemzetünkkel, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szereteted kimeríthetetlen forrásához és esdve kérünk, terjeszd ki hatalmas oltalmadat küzdő és
szenvedő hazánk fölé.Védelmezd egész országunkat, amely magát
teljesen szent Szívednek ajánlja fel.
1896-os ezredévi ünnepségen imádkozta Vaszary hercegprímás
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JÚNIUS 24 -KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLÉTÉSE
Nap/Day

Idő/Time

JÚN 24 11:00 AM

Miseszándék/Intention

Lónyay László

JÚL 1 10:00 AM

Kéri/ Requested By

Javorik Tamás és Edit

MISSZIÓS VASÁRNAP
Templomunk betegeiért

Válaszos zsoltár: Hálát adok neked, hogy oly csodálatosan alkottál.
Énekek: 229 1-2, 229 5-6, 150, 144, 306, 196.
PARISH COLLECTION
June 17th :$ 840.00
Please support your Parish!
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!

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, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi,
Butkovich Adél, Boesze János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János,
Katona Jenö, Szabó Terike, Lakatos Éva.

ANNOUNCEMENTS
+Today, our church held the
Annual Picnic, and we thank
everyone that attended. We would
like everyone to enjoy their time.
There will be a Peter’s Pence
second Collection.
+We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before
Mass. All are welcome to pray with
us.
+We thank those who helped prepare
the Father’s Day breakfast.
+July 1st is Missionary Sunday.
+With your donations, we can help
those who preech Christ’s word in
missions all over the World.There
will be a breakfast after the Mass.
+Those who are traveling over the
Summer could find information
about church locations and mass
times at:http://masstimes.org. Do not
forget to support our church and
send in your donations.

+For those wishing to schedule a
confession, please contact Fr. Siklodi.
+We ask that if anyone has changed
their address or phone number to
please notify the office.
+For mass intentions, please call or
stop by the office.
+We would like to ask our parishioners to please be considerate to others
when parking in front of our church
in the handicapped space. This will
ensure that older parishioners with
proper permits will get priority.

HIRDETÉSEK
+Ma tartja templomunk évi nagy piknikjét, szeretettel köszöntünk minden kedves
vendéget. Jó szórakozást kivánunk!
Második gyűjtés - Péter fillérek javára.
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit
szeretettel hívunk a közös imádságra.
+Köszönet a fiatal szülőknek az apák napi
reggeli előkészítésért.
+Július 1-én MISSZIÓS VASÁRNAP .
Adományainkkal támogassuk azokat, akik a
világ minden részén Krisztus igéjét hirdetik
Missziós munkájukkal. Szentmise után reggelire hívunk mindenkit.
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet,
mindenkinek kötelező az Úr napját megszentelni. Azok részére akik utaznak, a
http://masstimes.org web oldalon található
információ a templomok és szentmise
időpontról. Ne feledkezzünk el pedig a
templomunk támogatásáról sem és küldjük
be adományainkat.
+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse beteg és szeretnék, hogy Sándor atya
meglátogassa, jelentsék be az irodában, vagy
hívják a Templomot.
+ Gyónásra lehet jelentkezni, kerjük hívják
Sándor atyát időpont egyeztetésre.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.

+We are pleased to announce that
Kruzslitz Imre will be ordinated
as a priest at the Diocese of
Oradea on July 7th. His first mass
at our church will be celebrated
on the Feast of St. Stephen on
August 19th at 11 AM.
+On September 23rd at the Holy
Name Cathedral, there will be a
mass celebrated by Cardinal
George for the couples who will
celebrate their 50th anniversary.
For information please inquire in
the office.
+To learn more about our events,
please visit our website at
www.stephenchurch.org

+Szeretettel és tisztelettel közlöm - KRUZSLITZ
IMRE - atya nevében, hogy "pappá-szentelése 2012
július 7-én lesz de. 11-kor a nagyváradi székesegyházban, valamint első-szentmiséjét szintén ugyanazon a napon tartja a nagyszalontai Szent István templomban du. 5-kor. Mindkét "jeles eseményre"
szeretettel hív Mindannyiunkat. (Ha valaki éppen
arra fele járna, képviselje jelenlétével a Chicagó-i
Szent István templom híveit!)
Első szentmiséjére itt a templomunkban, a Bucsu
napján augusztus 19én, 11 órakor kerül sor.
+Szeptember 23-án a Bíboros Úr misét mond a Katedrálisba azoknak, akik ebben az évben ünneplik
házasságuk 50. évfordulóját. Amennyiben híveink
között van, aki most ünnepel és szeretne a misén
résztvenni, kérjük jelentkezzen az irodában Június 10
-ig. Kérjük, szóljanak ismerőseiknek is.
+Templomunk eseményeit és a fénykepeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

OUR HUNGARIAN COMMUNITY AND HERITAGE
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+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.
+On July 14th & 15th, at the
Reformed Church in Norridge the
Annual Gulyas Festival will be
held.
+On July 22nd, the Hungarian
Club will hold their annual Picnic
at Bunker Hill Groove # 1.
+If you would like to know more
about Hungarian events taking
place in our area, please visit chicagohungarians.com

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét
rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szán-dékát
legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk
irodájában, vagy hívja a Templomot.
+Július 14-én és 15-én lesz a Gulyás Fesztivál a
Norridge-i Ref. Egyháznál.
+Július 22-én, a Magyar Klub szeretettel hív mindenkit az évi piknikkére, amit a Bunker Hill-nél tartanak.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar
eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

