Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHOLVASMÁNY Mózes második könyvéből
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
Miután az Úr közölte a feltételeket, amelyek alapján szövetséget akart kötni népével, Mózes
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
lejött a hegyről, s kihirdette a népnek az Úr minden szavát és parancsát. Az egész nép egy
Telephone: (773) 486-1896
szívvel felelte: „Az Úr minden szavát megtartjuk.” Ezután Mózes leírta az Úr valamennyi
törvényét. Másnap reggel a hegy lábánál felállított egy oltárt és tizenkét emlékoszlopot Izrael Fax: (773) 486-1902
st.stephen@freemail.hu
tizenkét törzsének megfelelően. Azután megbízott néhány fiatalt Izrael népéből, hogy égőál- Email:
Web: http://stephenchurch.org
dozatot mutassanak be, és bikákat ajánljanak fel az Úrnak békeáldozatul.
Mózes vette a vér felét és áldozati csészékbe öntötte, a vér másik felét pedig az oltárra hinAdministrator: Rev. Edward J. Cronin
tette. Majd fogta a szövetség könyvét, és felolvasta a népnek. Ők kijelentették: „Követjük és Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
megtartjuk, amit az Úr parancsol.”
Organist: Mr. Imre Olajos
Erre Mózes vette a vért, meghintette vele a népet, és így szólt: „Ez annak a szövetségnek
JUNIUS 6. - Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja
vére, amelyet az Úr mindezen igék alapján kötött veletek.”
Ez az Isten igéje.
The Most Holy Body and Blood of Christ
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
Testvéreim! Krisztus a ránk váró javak főpapjaként jelent meg, s belépett abba a nagyobb és Nap/Day
tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem ebből a világból való.
June 6 10:00AM Híveinkért / Our Parishioners
Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a
szentélybe, és örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikák vére, meg az üsző
Katona Antal
Katona Család
hamva, a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja
June
13
10:00AM
lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére. Ő az örök Lélek által saját magát adta
Memory of Anthony Katona
tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Ezért ő új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség idején elkövetett bűnök megváltásáért el kellett
Énekek számai: 106, 106-5, 112, 109,
szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget.
(136 Kormenetre),Tantum Ergo, 306, 195.
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
VÁLASZOS ZSOLTÁR:
Jézus mondja: † „Én vagyok az égből szállott élő kenyér. * Aki eszik ebből a kenyérből,
örökké élni fog.”
Veszem az üdvösség kelyhét,
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítés az Úr nevét hívom segítségül.
ványai megkérdezték (Jézust): „Mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsMISSION STATEMENT
véti vacsorát?” Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek a városba.
Találkoztok ott egy emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt, aztán ahová bemegy, ott
St. Stephen King of Hungary Church serves the
PARISH COLLECTIONS
mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti
spiritual needs of all Catholics in our neighborvacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett,
May 30th: $ 2,270.00
hood, regardless of ethnicity, and also welcome
tágas, emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk.” A tanítványok elmentek, s a városba érve
Please support your Parish!
all Hungarians who want to pray in their lanmindent úgy találtak, ahogy megmondta; és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben
May God bless your generosity!
kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, guage and keep their cultural traditions alive!
ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak
In your prayers, please remember these parishioners or relatives
belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony
mondom nektek: nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom and friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing
grace: Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus,
az Isten országában.” Ezután zsoltárt énekelve kimentek az Olajfák hegyére.
Ezek az evangélium igéi.
Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva.
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IMÁDSÁG AZ OLTÁRISZENTSÉG ÜNNEPÉRE
Istenünk: köszönjük neked Jézust, aki a mi életünket vállalta, közöttünk élt, s
odaadta életét értünk, hogy nekünk gazdagabb, teljesebb életünk legyen.
Köszönjük, hogy nem hagy magunkra bennünket Jézus, hanem vándorlásunk társa
lett az oltár Kenyerében és Borában.
Köszönjük, hogy jelen van közöttünk, jelenlétével éltet és erősít.
Add, hogy sose legyünk méltatlanok Hozzá, aki gyöngeségeink, bűneink ellenére
újra és újra lehajol hozzánk, hogy fölemeljen bennünket elesettségünkből, megerősítsen
bennünket, akik oly sokszor elbizonytalanodunk.
Istenünk: kérünk, add, hogy úgy tudjuk tisztelni az Úr szent Testének és Vérének
titkait, hogy közösségünk ővele soha meg ne szűnjék. (RK)

IMÁDSÁG AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT
Üdvözlégy, örökké áldott légy az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség! Isten
és ember, Krisztus Jézus, minden áldás és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene! Akit
az angyalok és szentek imádnak az égben, mi is imádunk téged az Oltáriszentségben.
Hálát adunk neked, Istennek fia, aki emberré lettél, aki üdvösségünkért ál-dozatul adtad önmagadat a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítesz minket e megváltó áldozatban. Hittel valljuk, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él, hiszen ezért adtad magadat lelkünk eledeléül a szenáldozásban. Engedd, Urunk, hogy sohase vegyünk
téged ítéletünkre, hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére. Amen.

ANNOUNCEMENTS
+ We are praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before
Mass. All are welcome to join us in
prayer.
+ 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.
+ Today, June 6 after mass, we remember our heroes and the Treaty
of Trianon.
+ June 13: Second collection for
retired priests. Thank you for your
generosity.
+ On June 20th and 27th, Fr.
Skerl will be our guest again, Mass
will be in Hungarian.
+ June 20th we celebrate Fathers
Day, coffee and pastries will be
served after Mass.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+ Május, a Szűz Anya hónapja, imáinkban kérjük
az ő segítségét mindennapi életünkre.Ebben a
hónapban Szentmise előtt imádkozzuk el közösen a
Lorettói litániát, melyre szeretettel hívjuk híveinket.
+ Ma, Június 6 - Szentmise után a Hősökre és Trianonra emlékezünk, szeretettel várunk mindenkit.
+ Június 13 - 2. gyűjtés lesz a nyugdíjas lelkipásztorok javára.
+ Június 20 és 27-én Fr. Skerl mutatja be a
Szentmiséket . Szeretettel hívunk és várunk mindenki a magyar szentmisékre!
+ Június 20 Apák napja, Szentmise után sütemény
és kávé lesz.
+ Köszönet templomtagunk nagylelkű
adományáért!
+ 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.stephenchurch.org

Pünkösd második vasárnapja utáni péntek: június 11.
JÉZUS SZENT SZÍVE
A főünnepen felidézzük azt a szeretetet, amely Jézus istenemberi szívéből áradt és
árad ma is a világba. Megemlékezünk mindenről, amit Jézus értünk szeretetből tett:
kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött, a fájdalmak férfia lett, és a kereszten függő
testét átjárta a katona lándzsája. Mi is szeressük őt teljes szívünkből, és legyünk érte
készek minden áldozatra.
Jézus átszúrt Szívéből jöttek létre a szentségek, amelyek által éltet minket.
Különösen is vonatkozik ez az Eucharisztiára, amelyben Jézus saját testét adja nekünk
lelkünk táplálására. Tragikus dolog, hogy mai életünk igen üres lelkiekben, viszont tele
van lélektani pótlékokkal. Mindenfelé az ember magányosságáról és az élet ürességéről
beszélnek. S szívtelenségről... Jézus személyét és szeretetét, amely bennünk él, láthatóvá
és érezhetővé kell tennünk a világban. * Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd
szívünket a te Szíved szerint.

