Dear Parishioners,
In my last parish, there was a large contingent of Mexicans. They were
very faith-filled people and they looked forward each year to celebrating
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
the Feast of Our Lady of Guadalupe.
Telephone: (773) 486-1896
A lot of time and effort went into the planning of the festivities and I
Fax: (773) 486-1902
would attend all of the meetings to guide and to give some spiritual input.
Email: st.stephen@freemail.hu
The meetings were lively but the thing people argued over the most, was
Web: http://stephenchurch.org
the FOOD! People became very passionate over Tamales and what flavor and how many
Administrator: Rev. Jeremy Thomas
and who would make them.
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
At first I would find it very funny but after so many weeks fighting over food, I
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
would lose my patience and say “Let us not forget why we are doing this. It is not about
Organist: Mr. Imre Olajos
the food. It is about faith in Jesus and our prayer to our Blessed Mother”. And they
would listen and they would agree with me and for a few minutes we would remind ourJÚNIUS 7– SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
selves of how important prayer is to our life and some people would give testimony to
The Most Holy Trinity
the power of prayer and then a few minutes later we would all return to the main topic of
Tisztelettel közöljük kedves híveinkkel és Chicago
conversation: the food!
környéke Magyarságával hogy a Chicagói bíboros
There are times in our faith life when we forget why we are doing what we are doing.
döntése alapján, a vasárnapi szentmisék és minden
We easily become sidetracked and we focus too much on the small things and forget the
más aktivitás a templomunk épületében elmarad,
big picture.
újabb közleményig.
Today as we celebrate the Feast of the Holy Trinity, Jesus reminds us that He came so
Cupich bíboros közleményét lehet olvasni vagy
that we might all believe and might all have eternal life. That is what matters.
meghallgatni üzenetét a https://
If you are able in some small way to bring this message to others then you will have
www.archchicago.org/statements Legyünk egymás
done a great thing with your life.
iránti felelősségérzékkel és Istenhez fordulva,
The Holy Trinity and the nature of God is not something for us to understand. It is
imádságban éljük e megpróbáló időket.
something for us to live now.
******
If, in the complexity of our daily life we can show just one person that what matters
There will be no mass at our church, Cardinal Blase
J. Cupich, archbishop of Chicago, mandated the suspension until further notice of all is to know Jesus and to live with faith, we will achieve far more than any other human
liturgical services effective Saturday, March 14th.You could read Cardinal Cupich's achievement.
statement or view the pastoral message to all Catholics of the Archdiocese of Chicago
Too much time and energy goes into thinking how we can be great and who is the
in response to the COVID-19 (coronavirus) outbreak.
greatest and this struggle for power can even affect our own family.
Let us not forget that there is only one God who is Father, Son & Holy Spirit. Our life
MISSION STATEMENT
+ Kérjük a kedves híveket, hogy ebben with Him is what matters because in Him we are all loved equally. It is important that
St. Stephen King of Hungary Church
a nehéz időben ne feletkezzünk el
we all believe that. So, do not get sidetracked. Life is not about the food. It is about the
serves the spiritual needs of all Catholics in templomunk anyagi támogatásáról.
our neighborhood, regardless of ethnicity, Adományikat elküldhetik templomunk one who gives us the food.
SZENT BARNABÁS
and also welcome all Hungarians who
Derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel
want to pray in their language and keep címére. Isten fizesse meg !
Szent
Barnabás
apostolra
emlékezünk liturgikus emlék-napján, június 11-én. Nevének
their cultural traditions alive!
PLEASE SUPPORT YOUR PARISH! jelentése: a vigasztalás fia. A barnabiták, a takácsok, a kádárok, a szomorkodók és az
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends
aggodalmaskodók védőszentje, és kérik közbenjárását jégeső ellen is.
of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: Mátyás
Barnabás apostol Ciprus szigetén született, eredeti neve József volt. A Barnabás nevet az
Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz
apostoloktól kapta.
Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet.
Barnabás vallási ismeretei elmélyítése céljából érkezett Jeruzsálembe, ahol az
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apostolok tanítását hallgatva meg-keresztelkedett, és csatlakozott hozzájuk. Életéről az
Apostolok cselekedeteiből tudunk. Mély hit és jó szív jellemezte. Valószínűleg a
legjelentősebb misszionárius volt Pál előtt és mellett. Nagy üdvösségtörténeti
jelentősége abban áll, hogy föllendítette a pogányok misszionálását, mégpedig
elsősorban azzal, hogy a rettegett üldözőt, Sault megtérése után elvitte a jeruzsálemi
egy-ház vezető férfiaihoz, és ezzel Jézus Krisztus evangéliumának legnagyobb
hirdetőjét segítette munkája megkezdéséhez. Részt vett a jeruzsálemi zsinaton.
Szülőföldjére hazatérve az evangéliumot terjesztette. Ott is halt meg.
PÁDUAI SZENT ANTAL (1195 – 1231)
A legenda Szent Antal alakját sokféle történettel fonta körül: a gyermek Jézust a
karján hordozta, a tenger halainak prédikált – mint valamikor Ferenc az ég madarainak.
Egyszer egy eretnek, aki tagadta Krisztus jelen-létét az Oltáriszentségben, azt mondta,
hogy addig nem hisz, amíg öszvére le nem térdel az Oltáriszentség előtt. Néhány nappal
később Antal egy beteghez vitte az Oltáriszentséget, és találkozott a gúnyolódóval.
Akkor annak öszvére hirtelen két első lábára ereszkedett, és meghajtotta fejét a Szentség
előtt.
Páduai Szent Antal, akinek szobra, képe, perselye szinte minden katolikus
templomban megtalálható, az utasok, a szobrászok, agyagmunkások és porcelánkészítők
patrónusa. Segít az elveszett tárgyak megtalálásában. Jelképei a liliom, a gyermek
Jézus, az égő szív, a tűz, a hal, a szamár, a monstrancia és az ostya.
Földi maradványait és ereklyéit a padovai Szent Antal-bazilika őrzi. Antal Padova
városának északi részén, Arcellában halt meg egy klarissza monostor közelében. Testét,
végakarata szerint a Santa Maria Mater Domini-kápolnában temették el.
Ünnepe: június 13.
Szentháromság vasárnapja
OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
Az Úr irgalmas és könyörülő Isten.
Mózes, miután elpusztította az aranyborjút és kiengesztelte az Urat, másnap korán reggel
elindult a Sinai-hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az
Úr leereszkedett felhőben, ő pedig eléje járult és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr
elvonult Mózes előtt és ezt mondta: „Az Úr, az Úr, irgalmas és könyörülő Isten,
hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag.”
Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt: „Ha kegyelmet találtam a szemedben,
Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár keménynyakú nép ez, mégis bocsásd meg
bűneinket, és fogadj el minket örökségedül.” Ez az Isten igéje. Kiv 34,4b-6.8-9
VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. 6. tónus.
Előénekes: Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene.*
Hívek: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott a te dicsőséges szent neved.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott vagy templomodban, dicsőséged szent helyén.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.

E: Áldott vagy királyi trónodon.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott vagy, aki mélységekbe tekintesz, † és a kerubok fölött trónolsz.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott vagy az égbolt fölött.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Dán 3,52.53.54.55.56
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége köti össze a
híveket.
Testvéreim! Örvendjetek és tökéletesedjetek! Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben
és békében! Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent
csókkal. A szentek mind köszöntenek titeket.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen
mindnyájatokkal! Ez az Isten igéje. 2Kor 13,11-13
ALLELUJA
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt, és aki
eljön újra! Vö. Jel 1,8 – 9. tónus.
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Isten elküldte Fiát, hogy üdvözli jön általa a világ.
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a
világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de
aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Ezek az evangélium igéi. Jn 3,16-18
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! A mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai
vagyunk! Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét!
Lektor: 1. A Szentháromság egy Istent dicsőítsék életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében megkeresztelt emberek!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. A Szentháromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész
keresztény világot!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. A Szentháromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az Evangélium
világosságára!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. A Szentháromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink
egységét és boldogságát!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható, örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk,
kegyelmeddel a Szentháromság boldogító látására eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által.

