Pünkösdvasárnap
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC MISSION
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mind2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
nyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar
(773) 486-1896
közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek Telephone:
Fax: (773) 486-1902
fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és
Email: st.stephen@freemail.hu
Web: http://stephenchurch.org
nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.
Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor
Rector: Rev. Edward J. Cronin
Council President: Mr. Sándor Vitális
ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették:
Organist: Mr. Imre Olajos
„Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket
JÚNIUS 5 - PÜNKÖSDVASÁRNAP
mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának
Pentecost Sunday
lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és proze- Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
liták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten
csodás tetteit!” Ez az Isten igéje.
Jun 5 10:00AM Memory of Paul Bicok
Mr. Mrs. James Nagy
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: „Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek által.
Memory of Paul Bicok
Katona Család
A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különféJun 12 10:00AM
Bicók Pál emlékére
lék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.
Énekek számai: 98,97,259,102,306,183.
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez
VÁLASZOS ZSOLTÁR:
Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által:
akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket
ugyanaz a Lélek töltött el.
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Jöjj el, Szentlélek Isten, † töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl
bennünk!
MISSION STATEMENT
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
St. Stephen King of Hungary Church serves the
Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítvánPARISH COLLECTIONS
spiritual
needs
of
all
Catholics
in
our
neighboryoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót.
May 29th coll.: $ 270.00
hood,
regardless
of
ethnicity,
and
also
welcome
Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a
Bld. maint . coll.: $20.00
kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
all Hungarians who want to pray in their lanIsten fizesse meg templom
Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én
guage and keep their cultural traditions alive! tagjaink nagylelkű adományát!
is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer
bocsánatot.”
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:
Ezek az evangélium igéi.
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet.
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Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk:

újítsd meg a föld színét.

JÉZUS SZÍVE HÓNAPJA
Jézus kereszten átszúrt szíve
megváltó szeretetének a jele.
Amikor Jézus Szívét tiszteljük,
akkor a mennyei Atya iránt, illetve
irántunk való szeretetére
gondolunk. Úgy szerette Jézus a
mennyei Atyát, hogy életét adta az
ellene elkövetett emberi bűnök és
bántások megengesztelésére. Úgy
szeretett Jézus bennünket, hogy
halálba ment, csak hogy minket a
mennyei Atyával kiengeszteljen és
az Ő isteni áramkörébe újra
bekapcsoljon. A Jézus Szíve
tisztelet lényege: az engesztelés,
Krisztus követése és önmagunk fölajánlása.
IMA JÉZUS SZENT SZÍVÉHEZ..
Uram Jézus ne hagyj el! Jézus Szent Szíve, bízom Benned!
Jézus Szent Szíve, hiszek irántam való szeretetedben.
Jézus Szíve, jöjjön el a Te országod!
Ó Jézus Szent Szíve, sok kegyelmet kértem már Tőled, de ezt az egyet most különösen
kérem.
Fogadd Szent Szívedbe könyörgésemet!
Ha az Örök Atya meglátja drága Véredet rajta, bizonyosan elfogadja.
Az már nem az én imám lesz, hanem a Tied ó Jézusom.
Ó Jézus Szent Szíve, bízom Benned!
Ne engedd, hogy elvesszek!. Amen.
A SZENTLÉLEK az Egyház lelke. Ő nevelte a kereszténységet hősies életre. Az
Egyházban minden lélek közvetlen összeköttetésben áll a Szentlélekkel; az élteti és
eleveníti. Az egész életet kell a Léleknek átjárnia: szemléletet és akaratot, spekulációt
és cselekvést, – s meg kell nyilatkoznia gyengéd érzékben az erkölcsi iránt. Jöjj, te
csodálatos, teremtő, alakító lélek!
– Prohászka Ottokár püspök

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30
before Mass. All are welcome to
pray with will be served after Mass.
+ Today, Pentecost Sunday, we invite everyone for coffee and pastries after Mass.
+ Next Sunday, June 12th, there will
be a second collection for the retired
priests, breakfast will be served after Mass.
+ On June 26th: We will have our
ANUUAL PICNIC with an outdoor
Mass at 11 a.m. Location: LIONS
WOODS, 210 S. River Road, Des
Plaines, 60016
+ The 2022 donation envelopes are
ready to be picked up in the Elisabeth Hall.
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number,
please notify 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
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért
imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére.
Szeretettel várunk mindenkit erre a közös
imára.
+ Ma, Június 5. - Pünkösd Vasárnapja, Mise
után sütemény és kávéra hívjuk a megjelenteket.
+ Június 12. A szentmisén 2. gyűjtés lesz a
lelkipásztorok nyugdíj alapjára. Támogatásukat, nagylelkű adományaikat előre is hálásan
köszönjük. Szentmise után reggelire hívjuk a
kedves híveket.
+ Június 26 - TEMLOMUNK ÉVI NAGY
PIKNIKJE! 11ó-kor Szentmise. Hely: LIONS
WOODS, 210 S. River Road, Des Plaines, IL
+ A 2022-es borítékokat a Szt. Erzsébet teremben lehet felvenni.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük,
jelentkezzen az irodánál.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephechurch.org.

IMÁDSÁG PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE
Urunk, Istenünk:
Áraszd ki ránk Szent Lelkedet!
Az értelem Lelkét, hogy fel tudjuk ismerni mindig a Te akaratodat!
A tudomány Lelkét, hogy megismerhessük világunk rejtett titkait.
A jótanács Lelkét, hogy el tudjunk igazodni ennek a világnak útvesztőiben.
Az erősség lelkét, hogy ne inogjunk meg soha, amikor helyt kell állnunk akaratod
teljesítésében.
A jámborság Lelkét, hogy Téged keressünk egész életünkben.
Az Istenfélelem Lelkét, hogy csak előtted, az egyetlen, igaz és végtelen Isten előtt
boruljunk le, és ne imádjunk hamis isteneket.

