világmindenséggel egyetemben ezt harsogta: „A trónon ülőnek és a Báránynak áldás,
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC MISSION
tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké!”
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
A négy élőlény így felelt: „Ámen”, a vének pedig leborultak és imádták. Ez az Isten igéje.
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
ALLELUJA
Telephone: (773) 486-1896
Feltámadt Krisztus, ki mindeneket alkotott, és megkönyörült az emberi nemen.
Fax: (773) 486-1902
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Email: st.stephen@freemail.hu
Web: http://stephenchurch.org
Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó
partján: Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai
Rector: Rev. Edward J. Cronin
Kávából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt
Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
hozzájuk: „Megyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába
Organist: Mr. Imre Olajos
szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a
parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.
MÁJUS 1 - HÚSVÉT 3. VASÁRNAP
Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre
3rd Sunday of Easter
azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették
a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az,
magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe.
Mothers and Grandmothers
Maj
1
10:00AM
A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem
Édesanyákért, Nagymamákért
voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó
parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halból, Maj 8 10:00AM
Templomunk tagjaiért / Our Parishioners
amit most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal,
szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.
Énekek számai: 229, 188, 86, 88, 205, 306, 286.
Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte
megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott
nekik, Ugyanígy halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után VÁLASZOS ZSOLTÁR: Magasztallak,
Jézus megjelent nekik.
* Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e
Uram, mivel megmentettél engem.
engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.”
Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle:
MISSION STATEMENT
„Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” St. Stephen King of Hungary Church serves the
Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”
spiritual needs of all Catholics in our neighbor- PARISH COLLECTIONS
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter
April 24th coll.: $ 720.00
hood, regardless of ethnicity, and also welcome
elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta:
Easter offering: $ 60.00
„Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta:
all Hungarians who want to pray in their lanPlease support your Parish!
„Legeltesd juhaimat!
guage and keep their cultural traditions alive! May God bless your generosity!
Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda
mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
téged, és oda visz, ahova nem akarod.”
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:
Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent.
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet.
Azután hozzátette: „Kövess engem!” Ezek az evangélium igéi.

2022

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to pray with us.
+ Thank you for your Easter flower
offering. If anyone would like to still
order flowers to commemorate their
loved ones, we ask that you please use
the designated envelopes. The cost of
the flowers are $10.
+ Today, May 1st after Mass, we'll
celebrate Mothers Day with a program
presented by the students of St.
Stephen Hungarian School, followed
by lunch.
+ On May 8th there will be a second
collection for the Catholic Charities,
please use the envelopes designated for
that. We thank you all for your donations. Coffee and pastries 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
+ Május, a Szűz Anya hónapja, minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért imádkozunk Égi
Édesanyánk tiszteletére. Szeretettel várunk
mindenkit erre a közös imára.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy régi
hűséges templomtagunk, Bicok Pál,
életének 79. évében, hosszú betegség
után április 29-én megtért Teremtőjéhez.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. A jó Isten adjon
neki örök nyugodalmat, béke poraira! R.I.P.
+Szeretettel köszöntünk minden kedves megjelentet, akik ma eljöttek templomunk
Anyák napi ünneplésére. Isten éltesse az
Édeanyákat és Nagymamákat!
+ Május 8 - 2. gyűjtés lesz , Catholic Charities.
Kérjük a híveket, hogy használják az erre a
szándékra kijelölt borítékot, segítsünk a
szegényeken! Adományaikat előre is köszönjük. Szentmise után sütemény és kávé lesz.
+ Isten fizesse meg mindazokat, akik nagylelkű
adományaikkal támogatták templomunkat!
+ 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.

IN MEMORIAM MINDSZENTY JÓZSEF
bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek
* Csehimindszent, 1892. március 29.
+ Bécs, 1975. május 6.
Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

IMA 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.
Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszeb hónap alkonyát...
MOST SEGÍTS MEG MÁRIA...
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni
van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit
gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg,
hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Amen.
Imádkozzunk a magyar édesanyákért és nagyanyákért ezen a vasárnapon, mivel
hazánkban és több országban ma tarják az Anyák napját.
Húsvét 3. vasárnapja
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Azokban a napokban az apostolokat a jeruzsálemi főtanács elé állították: A főpap
kérdőre vonta őket: „Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok az ő
nevében, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani
annak az embernek a vérét.”
Péter és az apostolok így válaszoltak: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az
embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti keresztfára feszítve megöltetek.
Isten jobbja fejedelemmé és Megváltóvá emelte, hogy megtérítse Izraelt, és
megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel
egyetemben, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.”Erre
odahívatták az apostolokat, megvesszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus
nevében ne beszéljenek, azután szabadon engedték őket. Boldogan távoztak a
főtanácsból, mert méltók lettek arra, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. Ez az
Isten igéje.
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből
Én, János, amint látomásomban néztem a trónt, az élőlények és a vének körül
angyalok seregének hangját hallottam. Számuk tízezerszer tízezerre és ezerszer ezerre
rúgott. Harsányan zengték: „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom,
a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás!” Majd hallottam,
hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, az egész

