A Szentháromság és az ember!
Az ember maga egyre nagyobb rejtély. Egy japán költő
szerint: "Az ember élet gyöngye dráma - Csak egyszer adják, nincs több előadás!"(Moshi:Az emberélet)
A Szentháromság hittitka az ember számára mindenek
előtt Isten őszinteségét jelenti irántunk: azaz olyannak mutatja
magát, mint amilyen. Mikor Mózes Isten nevét kérdi, Isten így
válaszol:"Az vagyok, aki vagyok!" Vagyis:Isten az, akinek tettei mutatják, léte és viselkedése között nincs eltérés. A választott nép történetében mutatkozik meg Isten maga. Igaz, hogy a
zsidó nép nem ismerte még a Szentháromság titkát, de magát a
Szentháromságot igen, hiszen a Szentháromság együttesen
munkálja az ember üdvösségét. Mikor Isten igéjét adta a próféták ajkára, akkor a Szentháromság közli magát. Istennek ez az őszintesége fennáll még akkor is, ha az ember
nem érti meg. Mikor Isten parancsot ad, az nemcsak az ember próbára tétele, hanem az
Istenhez közeledés útja. A jócselekedetek, szertartások révén az ember nemcsak érdemeket gyűjt, hanem mindig előbbre halad Isten és saját maga megértésében.
Az Újszövetségi kinyilatkoztatás fényében már teljesebb fényben tündököl az
emberi existencia. Az ember személy, és a természetes ész a személyvoltot valami sajátos különállásban jelöli meg, minden személy mérhetetlen valóságot hordoz. Abban
vagyok személy, hogy nem vagyok az, mint az összes többiek. Ha az ember elvesztené
ezt a sajátosságát, megszűnnék személy lenni. Ez a meggondolás, sőt életérzés viszont a
legvégsőkig menő önféltést és önzést alapozhat meg. Az ember elidegenedik a világba,
melyben nem akar felszívódni, elszemélytelenedni.
A Szentháromság titka a személyvoltról egészen mást mond: az isteni Személyek egész magukat közlik egymással, s mégsem szűnnek meg személy maradni. Sőt,
éppen ebben a relációban áll személy voltuk.
A Szentháromság titka felszabadítja tehát az embert a görcsös magába
zárkózástól, kinyitja létét, mert rávilágít arra, hogy a személy pont azáltal őrzi meg
személyjellegét, ha vonatkozásba kerül mással. Az elidegenedés helyett megvalósul
minden személy vágya: találkozni, egyesülni egy másik személlyel.
Mindenható Istenünk, te azt akartad, hogy mindenminden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Tekints a sok aratnivalóra,
mindazokra, akik szomjazzák evangéliumod tanítását, küldj munkásokat
aratásodba, hogy minden emberhez eljusson az örömhír. Add nekm
Uram, Szentlelked erejét és küldj engem is, hogy az evangélium lelkes
hirdetője legyek.
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JÚNIUS 3 - SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

A háborúkban elhunyt hősökért

JÚN 3 10:00 AM
JÚN 10 10:00 AM

Kéri/ Requested By

Arline Antonovits

Antonovits Mihály

Válaszos zsoltár: Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott.
Énekek: 105 1-2, 105 3-4-5, 116, 118, 144, 129, 318, 306, 285.
PARISH COLLECTION
May 27th : $ 586.00
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
+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 Trinity. There will be a breakfast after Mass.
+On June 10th we celebrate The
Most Holy Body and Blood of
Christ. There will be a second
collection for the benefit of the
retired clergy.After mass there will
be coffee and a short meeting about
the annual picnic.
+On June 17th there will be a
breakfast after the mass honoring
Fathers Day.
+June 24th: We will have our
ANUUAL PICNIC with an outdoor Mass at 11 a.m. at Labagh
Woods Forest Preserve, near Foster and Cicero.
+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
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit
szeretettel hívunk a közös imádságra.
+Ma Szentháromság Vasárnapja. A hösökre
és Trianonra emlékezünk, Szentmise után reggeli, azután rövid megemlékezés következik.
+Június 10én -Úrnapja. Második gyűjtés
lesz a nyugdíjas papok számára. Támogassuk
adományainkkal azokat, akik életüket Krisztusnak ajánlották és tanítását hirdették.
Szentmise után Sütemény és kávéra hívjuk a
híveket, egyben MEGBESZÉLÉS lesz a
Jún. 24-i piknikünk előkészítésére. A fontosságra való tekintettel, kérjük az egylet
tagjainak részvételét!
+Június 17én Apák napi reggeli a Szentmise
után, mindenkit szeretettel hívunk.
+Június 24: TEMLOMUNK ÉVI NAGY
PIKNIKJE! 11ó-kor Szentmise. Hely: La
Bagh Woods - Foster & Cicero.Kérjük a
kedves hölgyeket, hogy egy tál süteményt
hozzanak a kiárusításhoz. Előre is hálásan
köszönjük. Második gyűjtés - Péter
fillérek javára.
+ 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.
+Templomunk eseményeit és a fénykepeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

+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
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.
+On June 10th from 12:30PM,
the Reformed Church in Norridge will have their Fathers
Day picnic. Everyone is invited.
+If you would like to know
more about Hungarian events
taking place in our area, please
visit chicagohungarians.com

+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 10ig. Kérjük, szóljanak ismerőseiknek is.
+Kérjük a híveket, hogy a mozgáskorlátozásra kijelölt
helyet hagyják szabadon azok számára, akik jogosultak erre. megértésüket és együttműködésüket!
Legyünk tekintettel felebarátainkra, akik rászorulnak
a Templom előtt kijelölt 4 parkoló helyre. Köszönjük
megértésüket és együttműködésüket!
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+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.
+A Norridge-i Ref. Egyház szeretettel hív mindenkit
a Június 10-én tartandó Apák napi piknikre 12:30 órai
kezdettel.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő ma-gyar
eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

