
 

                                HÚSVÉT  6. VASÁRNAPJA 
   Krisztus Urunk Mennybemenetele (Áldozó-Csütörtök) előtti vasárnap 
minden évben Húsvét 6. Vasárnapja. Ebben az évben május elseje, a Szűzanya 
hónapjának első napja, Munkás Szent József ünnepe, május első vasárnapja: 
anyák napja. 

         Jézus evangéliumi tanítása ezen a vasárnapon, hogy Egyházunk tagjait a közös 
HIT tartja össze. A HIT eredeti tisztasága fölött a Szentlélek őrködik: és a Lélek 
jelenléte adja meg számunkra az igazi lelki békét, ami az örökkévalóságban fog 
beteljesedni, amikor örökre elnyerjük a nekünk készített országot.  
         Nekünk TÖBBet kell tudnunk (birtokolnunk) a világból, mint amennyit látunk: és 
ez a TÖBB, ez a plusz, a Vigasztaló, a Szentlélek erejének működése bennünk. Ezt 2 hét 
múlva Pünkösdkor külön ünnepeljük! 
       Anyák Napja is a mai vasárnap: 1./Május első vasárnapján köszöntjük és ünnepeljük 
az édesanyákat, és imádkozunk értük, hogy legyenek családjainkban a magyar jövő 
számára gyermekeket nevelő jó édesanyák. 
                                              2./De nemcsak földi, hanem Égi Édesanyánk is van: a 
Boldogságos Szűz Mária. Minden évben neki szenteljük az év legszebb hónapját. 
                                              3./És van egy olyan közösségünk is, amely égi is- és földi 
is: ANYASZENTEGYHÁZUNK. Ahogyan kapcsolatot teremtünk és közösségben 
vagyunk égi- és földi Édesanyánkkal Anyaszentegyházunkban, ugyanúgy kell 
közösségben lennünk Krisztussal. Ha meg tudjuk valósítani ezt a közösséget, akkor 
remélhetjük, hogy a "Szentlélek megtanít minket is mindenre, amit Jézus Krisztus 
mondott nekünk!" 
        Ezért kérjük imáinkban: Urunk Jézus Krisztus! Béke fejedelme! Adj nekünk igazi- 
és tartós békét, a Te Isteni Békédet itt a földön, majd végy fel minket is az Örök Béke 
Országába.          A  m  e  n. 

ELMÉLKEDÉS 
        Mire küldött az Isten? 
 Arra, hogy gyűlöld azt, aki éppúgy, mint te, mása, s pusztán azért, mert károdat kívánja? 
Miért küldött? Azért, hogy marakodj s visszaharapd a beléd marót, vagy hogy utána 
menj, és hogyha fájna szegénynek, a rajtad ejtett marása, te adj sebére egy kis 
balzsamot? 
        Nyilván nem azért küldött, hogy ítélkezz, hisz magadat ítélnéd épp elég lesz, és 
irgalmat, ha rád kerül a sor, hol lelsz, ha magad sem irgalmazol? Gyűlöl? – Szeresd! S 
tán megválthatod akkor magadat is, őt is, a kárhozattól.                    Rónay György 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI 2016. MÁJUS 
     Egyetemes: Hogy a világ összes országában a nőket tiszteljék és becsüljék, és hogy 
kellően értékeljék az ő szociális tevékenységüket. 
     Evangelizációs: Hogy a családok, közösségek és csoportok között terjedjen a békéért 
és az evangelizációért imádkozott rózsafüzér gyakorlata. 
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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! 

Válaszos zsoltár: Magasztaljanak, Isten, a népek,  

                                              minden nemzet áldjon téged..     

Énekek: 229, 229  5-6, 88, 86, 205, 306, 171. 
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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,  
Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, 
Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, 
Szabó Terike, Mákos Anna, Stefanec Ilona . 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention              Kéri/Requested By 

Május 1 10:00AM Nemes Ferenc és Rozália               Mócsán Ilona  

Május 8 10:00AM Kolonits György                      Kolonits Olga  

PARISH  COLLECTIONS 

Apr. 24th: $ 553.00   
Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 



 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary  

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to pray. 

+ Confession is available before 

mass on Sunday. 

+ We thank all of you who came de-

spite the weather on Wednesday, to 

greet and meet Bishop Ferenc Cser-

hati.  

+ We celebrate Mothers Day today, 

May 1st, with a program  presented 

by the St. Stephen Hungarian School 

and Bokréta Dance group, after 

mass, followed by lunch. 

+ On May 8th there will be a sec-

ond collection benefiting the  

Catholic Charities 

+ We invite all parishioners and 

friends to attend mass and and pray 

together on Pentecost Sunday,  

May 15th, when there will First 

Communion at our Church. 

+ Also on May15th, there will be a 

special second collection benefiting 

the victims of the earthquake in 

Ecuador. 

+ For mass intentions, please call or 

stop by the office. 

+ We ask that if anyone has changed 

their address or phone number, 

please notify the office. 

+ To learn more about our events, 

visit www.stephenchurch.org.  

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a  

Szentmise előtt 9:30-kor. Mindenkit szeretettel 

hívunk a közös imádságra. Május , a Szűz Anya 

hónapja, gyakran imádkozzuk a rózsafűzért, és 

kérjük Isten Anyjának segítségét mindennapi 

életünkre. 

+ Köszönjük , hogy a rossz idő ellenére, 

résztvettek Cserháti püspök úr ünnepi 

szentmiséjén, köszönet az önkénteseknek a 

fogadási vacsora elkészítéséért. Isten áldása 

kísérje missziós körútját! 

+ Imádkozzunk Stefanec Ilona mielőbbi 

felgyógyulásáért. 

+ Ma, Május 1 - Templomunk Anyáknapi 

ebédje. A Szt. István Iskola és a Bokréta 

Néptánc csoport műsorral köszönti az 

édesanyákat és a nagymamákat. 

+ Május 8. - A Szentmisén második gyűjtés lesz 

a rászorulók javára - Catholic Charities 

+ Szeretettel hívjuk a Szt. István templom híveit 

és támogatóit, a Május 15-én PÜNKÖSD  

vasárnapján - tartandó elsőáldozási 

Szentmisére. Ünnepeljünk és imádkozzunk 

együtt a gyermekekkel, akik először járulnak 

Szentáldozáshoz. 

+ Ugyan csak akkor, május 15-en Rendkívüli 

Második Gyűjtés lesz  az Ecuador földrengés 

áldozatainak javára. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodában. 

+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org  

 

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 

szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-

dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 

legalább 3 héttel az esemény előtt tem-

plomunk irodájában, vagy hívja a Templomot. 

+ Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-

yar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon 

tájékozódhat.  

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.  

+ If you would like to know more 

about Hungarian events taking place 

in our area, please visit 

www.chicagohungarians.com for in-

formation. 

MÁJUSI LITÁNIA 

MÁJUSI SZŰZ MÁRIA-ÁJTATOSSÁG 

         Május estéin a Szűzanya tiszteletére végzett magánájtatosság. Rendszerint 

népénekekből, a lorettói litániából, Mária-imádságokból, Mária-antifónából, esetleg 

prédikációból áll. A végén szentségi áldást adnak cibóriummal, ünnepélyesebb 

esetekben monstranciával.  

          Az első ilyen jellegű ájtatosságot 1700 körül Nápolyban tartotta P. Ansaloni SJ. 

A 19. század elején már egész Európában, Magyarországon is elterjedt. VII. Piusz pápa 

1815-ben búcsút is engedélyezett hozzá  

ZSINATI TANÍTÁS 

           Minden krisztushívő állandóan könyörögjön Isten és az emberek anyjához, 

hogy ő, aki a kezdetnél is támogatta imájával az Egyházat, most, felmagasztalva a 

mennyben a szentek és az angyalok fölé, legyen közbenjárónk Fiánál, a 

Mindenszentek közösségében. Legyen szószólónk, amíg a világ népei, akár 

keresztények akár nem, békében és boldogan nem egyesülnek Isten egyetlen népe 

közösségében, a Szentháromság dicsőségére. 

                  II. Vatikáni Zsinat: „Lumen Gentium” Konstitúció, 69 

+ 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, IL 60016  

+ Június 26,  TEMLOMUNK ÉVI NAGY 

PIKNIK-JE! 11ó-kor Szentmise.A Szentmisén 2. 

gyűjtés lesz: Péter fillérek. Jószándékú adománya

-ikat előre is köszönjük. Hely: LIONS WOODS, 

210 S. River Road, Des Plaines, IL 60016  
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