PÜNKÖSDVASÁRNAP
Pünkösd a Szentlélek kiáradásának (eljövetelének) ünnepe: a Húsvét
utáni 50. napunk, Anyaszentegyházunk születésnapja. Jézus elküldte az
általa megígért Szentlelket, ami az Első Pünkösd óta az Egyház Éltető
Lelke: az Atyától és a Fiútól származik, összeköti a Mennyet és a Földet. És
a Szentlélek minden akadályt legyőz: még az idegen-nyelvi akadályt is! Így
válik a "szeretet-nyelve" érthető- és érezhető "pünkösdi-nyelvvé!"
A Feltámadás-, a Mennybemenetel- és a Pünkösd Csodáját (Egységét) nem lehet
elválasztani és mint természetfeletti eseményekre értelmi magyarázatot sem kell
keresnünk a logika horizontján, hanem éreznünk kell és hittel kell elfogadnunk. És
érzelmi horizontunk mindig gazdagabb értelmünknél! A Hit és a Szeretet gazdagabb a
logikánál! Nem értelemmel, hanem HITTEL valljuk a Feltámadást is Jézus Krisztus
második eljöveteléig. A Szentlélek erősít- és bátorít, hitünk- és szeretetünk pedig segít
mindannyiunkat, hogy ne csak megismerői legyünk Jézus evangéliumi tanításának,
hanem megvalósítói is.
Cselekvő szeretetben kell élnünk és dolgoznunk úgy, hogy Isten Szent Lelkének
kell helyet adnunk lelkünkben. Bátran Reá hagyatkozva kell Isten dicsőségét- és
embertársaink üdvösségét szolgálnunk.
A Pünkösdi ünnepek minden évben véget érnek, de a Szentlélek kiáradása
továbbra is folytatódik Isten Egyházában. Fogadjuk be lelkünkbe mi is a Szentlélek 7
ajándékát: a Bölcsesség-, a Jó Tanács-, az Értelem-, a Tudomány-, a Jámborság-, a
Lelki Erő- és az Úr Félelmének Lelkét. Imáinkban kérjük azt a Kegyelmet, hogy a
Szentlélek által megerősödve legyünk a Mennybe fölment Krisztus földi
tanúságtevői. A m e n.
JÖJJ, SZENTLÉLEK ISTENÜNK!
Az embereket mostanában rendkívüli módon foglalkoztatja a Szentlélek
eljövetelének külső jele; ugyanígy a világ végét kísérő jelenségek. Pedig azzal kellene
inkább foglalkoznunk, hogy együttműködjünk a Szentlélekkel; és azzal törődnünk,
hogy mindig készen álljunk az Istennel való találkozásra. Urunk, áraszd Szentlelkedet
mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk és hitünk szerint éljünk!
PÁDUAI SZENT ANTAL - Június 13-án, kedden lesz Páduai Szent Antal
áldozó-pap és egyháztanító ünnepe. Szent Antal Portugáliában született. A
szegénységet hirdető Assisi Szent Ferenc követője lett már annak életében. Nagyhatású
prédikátor, ugyanakkor a krisztusi egyszerűség és szelídség szentje. Páduában halt meg
1231-ben, és azóta is a keresztény nép egyik legkedvesebb pátrónusa.
Szent Antal mondásaiból idézünk: „Isten éljen mindig a szívedben. Egy szent sem
boldogabb, egy szív sem vidámabb, mint az, aki szívében Istent hordozza. – Életünk
ha-jócskájának horgonya az Istenbe vetett bizalom. Ez biztosít, hogy a hullámok el ne
sodorják. – Isten soha meg nem szűnik gyermekeinek Atyja lenni.”
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JÚNIUS 4 - PÜNKÖSDVASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Templomunk jövőéért

June 4 10:00AM
June 11 10:00AM

Kéri/Requested By

Kolonits Olga 90. születésnapja

Nagy Imre

Válaszos zsoltár: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk:

újítsd meg a föld színét.
Énekek:98-1,98-5, 327( Veni Creator)109, 102, 205, 306, 287
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
May 28th: $ 553.00
Please support your Parish!
May God bless your generosity!

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, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga,
Mocsán Ilike.

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 4th, everyone is welcome for a breakfast after mass, then
we’ll remember about veterans and
the Trianon Treaty.
+ Today, June 4th at 4PM at the
Free Reformed church there will be a
service after which the community
will say farewell to their pastor Balogh András and his wife Eva who
are retiring to Hungary. Everybody is
welcomed and invited to attend.
+ On June 25th: We will have our
ANUUAL PICNIC with an outdoor
Mass at 11 a.m. Location: LIONS
WOODS, 210 S.
JUNE 25th
River Road, Des
Plaines
+ 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.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 9:30-kor. Május, a Szűz Anya
hónapja, rózsafűzér imánkban kérjük Jézus Édesanyja segítségét mindennapi életünkre.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ Ma, Június 4 - Szentmise után meleg reggeli,
azután rövid műsor keretében emlékezünk a
Hősökre és Trianon gyászos eseményére.
Szeretettel hívunk minden magyar testvérünket!
+ Ma, D.u. 3 órakor Istentisztelet keretében, a
Szabad Magyar Ref. Egyház lelkésze, Balogh
András, és felesége, Balogh Éva tiszteletes
asszony búcsúznak a közösségtől és Chicago mayarságától. Istentisztelet után szeretetvendégségre hívnak és várnak mindenkit. Nyugdíjba
vonulásukhoz gratulálunk és kivánunk minden
jót az elkövetkező évekre.
+ Június 11- Szentmise után sütemény és kávé
lesz, közben véglegesítjük a piknik
előkészítését.Megbeszélésünkre szeretettel
hívunk minden segíteni kész tagot . Kérjük a
kedves hölgyeket, hogy egy tál süteménnyel
segítsék a kiárusítást. Előre is köszönjük mindenki áldozatos, önkéntes munkáját.
+ Június 25: TEMLOMUNK ÉVI NAGY PIKNIK-JE! 11ó-kor Szentmise. Hely: LIONS
WOODS, 210 S. River Road, Des Plaines, IL
60016
+ Erzsébet teremben felvehetőek a 2017-es évi
boritékok.
+ For those parishioners who cannot
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonattend mass regularly, at GiveCentral.org, donations could be offered to száma megváltozott, jelentse be az irodában.
our church and to St. Stephen Hungar- + Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
ian School, as a one time or periodielékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
cally, with a credit card or from a bank + Templomunk eseményeit megtekinthetik:
account.
www.stephenchurch.org

Dear Parishioners,
What are you afraid of? The apostles locked themselves up in in a
room “for fear of the Jews”. They were afraid that the Jewish authorities
who tortured and murdered Jesus would torture and murder them for being his followers. However, Jesus appeared in their midst and said,
“Peace be with you!” Jesus relieved them of their fear and then sent them
forward, “As the Father has sent me, so I send you!” Then came the cataclysmic experience of the Holy Spirit descending upon them giving them
the ability to speak many languages to people of every nation, heal people of their illnesses and prophesy for the spiritual welfare of all. Ironically, it actually led to the torture and murder of most of the apostles, the very thing they had feared came true.
However, the Holy Spirit empowered them to overcome this fear and attain eternal
glory with Jesus in heaven through the suffering they endured.
Which brings us back to the original question: what are you afraid of? We all have
fears. Some fears, like a fear of water or heights have been with us from infancy. Other
fears we developed along the way from negative experiences that happened to us like
being afraid to get sick again or lose another loved one. Then we have fears about daily
living like being afraid we will not have enough money to put food on the table or being afraid we will get robbed at gunpoint. Fear is a normal part of earthly life. Overcoming fear is a normal part of the spiritual life. Through the power of the Holy Spirit
we are able to overcome all fear and go through life with the courage of Archangel Michael heroically battling the force of Satan himself. The Holy Spirit takes our human
nature and raises it up above normal capabilities.
As we celebrate the Feast of Pentecost we are grateful that the Holy Spirit came
down upon us at Baptism and at Confirmation. We are grateful that we have gotten
through a lot of struggles and hardship in life with the guidance and help of the Holy
Spirit. As long as we pray, receive absolution in the Sacrament of Reconciliation and
receive the Eucharist on a frequent basis the more we are connected to the Holy Spirit
who helps us to overcome our fears and become all we are meant to be.
So, we don’t just look back today and marvel at what the Holy Spirit did for the
disciples way back when. We also look today at what the Holy Spirit has done for us
throughout our lives, what the Holy Spirit is doing now for us at this moment and what
the Holy Spirit will do for us in the days to come. The real shame is to downplay or ignore the presence of the Holy Spirit in our lives. To do so is to let our fears overtake
us. We need to be connected to the Source of all goodness every hour of the day. Sin
slows the Holy Spirit down. Prayer opens us up to the amazing power of the Holy
Spirit. Let’s pray on a daily basis that the Holy Spirit will continue to give us the courage we need to be the people God has called us to be. May we continue to receive
wonderful gifts from the Holy Spirit every day!
In God’s love,
Father Michael Knotek

