PÜNKÖSDVASÁRNAP

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

Pünkösd Vasárnapja minden évben a Húsvét utáni 5O. napunk, Húsvét
7.Vasárnapja, a SZENTLÉLEK KIÁRADÁSÁNAK (ELJÖVETELÉNEK)
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2016
ÜNNEPE. Ünnepeljük azt az Üdvösségtörténeti Eseményt, hogy Jézus
Telephone: (773) 486-1896
mennybemenetele után elküldte az általa megígért Szentlelket, aki azóta is az Fax: (773) 486-1902
Email: st.stephen@freemail.hu
Egyház Éltető Lelke. Ezért a PÜNKÖSD az Egyház Születésnapja.
Web: http://stephenchurch.org
Az ember hajlamos leragadni a külsőségeknél, pl. a Szentlélek eljövetelének
külső jeleinél (lángnyelvek, szélzúgás, idegen nyelveken beszélés, stb.): de a
Administrator: Rev. Maciej Galle
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
PÜNKÖSDI CSODÁNAK is a lényege a belső lelki tartalom, a Szentlélek
Committee President: Mr. Tivadar Szabó
JELENLÉTE! A "lélekjelenlétünk megőrzése" a legfontosabb életünk minden területén! Financial
Organist: Mr. Imre Olajos
Pünkösd előtt az apostolok bezárkóztak és "lélekjelenlétüket elveszítve" úrrá lett
MÁJUS 15 - PÜNKÖSDVASÁRNAP
rajtuk a "félelem-lelke!" (Jn 20,19-23). Napjainkban is nagy kísértés: "Félj! Zárkózz
be!" De a Szentlélek folyamatos kiáradását napjainkban és érezzük: és Ő erősebb a
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
gonosz-léleknél, Ő minden akadályt legyőz, még az idegen nyelvi akadályt is! Mert Ő a
Május 15 10:00AM
Mócsán János
Mócsán Ilona
szeretet nyelvét képviseli.
A Feltámadás-, a Mennybemenetel- és a Pünkösd Csodáját (Egységét), és a jövő
Ifjuságunkért
vasárnap ünnepelt SZENTHÁROMSÁG misztériumát, nem lehet elválasztani, és logikai Május 22 10:00AM
magyarázatot sem kell keresni értelmünk horizontján. Mindezeket éreznünk kell! És az
Válaszos zsoltár: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk:
érzelem mindig több (gazdagabb) az értelemnél! A HIT és a SZERETET gazdagabb a
logikánál. A Szentlélek erősít és bátorít, hitünk és szeretetünk pedig segít
újítsd meg a föld színét.
mindannyiunkat, hogy ne csak megismerői- és elfogadói legyünk Egyházunk
tanításának, hanem megvalósítói is!
Énekek: 98,98-5, 259, Jézus szive szeretlek én, 102, 306, 183.
A pünkösdi-búcsúk és a pünkösdi-ünneplések minden évben befejeződnek, de a
Szentlélek kiáradása nem ér véget! Éreznünk kell továbbra is a 7 ajándék erejét: a
Bölcsesség-, a Jó Tanács-, az Értelem-, a Tudomány-, a Jámborság-, a Lelki-Erő- és az
MISSION STATEMENT
Úr Félelmének Lelkét, aki továbbra is erősít minket! És ha cselekvő szeretetben élünk és
St. Stephen King of Hungary Church
PARISH COLLECTIONS
serves
the
spiritual
needs
of
all
dolgozunk, Isten Szent Lelkének kell, hogy helyet adjunk lelkünkben és bátran Reá
May 7th 7:00 PM Mass: $279.00
Catholics
in
our
neighborhood,
hagyatkozzunk! Kérjük továbbra is imáinkban: hogy az igazságot keressük, felismerjük
May 8th: $463.00
regardless of ethnicity, and also
és meg is valósítsuk Isten Szentlelke által. A m e n.
Catholic Charities collection: $30.00
welcome all Hungarians who want to
Please support your Parish!
pray in their language and keep their
cultural traditions alive!
May God bless your generosity!
ELMÉLKEDÉS
Tágítsd ki lelkemet, ó emeld fel a nyomasztó mélységből, ragadd el
művészeteddel, hogy félelem nélkül törjön föl-felé tüzes lendülettel! Mert csak te,
egyedül te tudsz, egyedül te vagy képes lelkesíteni.
Ludwig van Beethoven

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,
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike,
Mákos Anna, Stefanec Ilona .

ANNOUNCEMENTS

HIRDETÉSEK

+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30
before Mass. All are welcome to
pray.
+ Confession is available before
mass on Sunday.
+ We welcome all parishioners
and friends who attend today’s
mass and pray together on
Pentecost Sunday, for all the
children having the First
Communion at our Church.
+ Also today,,there will be a
special second collection
benefiting the victims of the
earthquake in Ecuador.
+ May 21st- HEALING MASS,
at 7:00 PM.
+ On May 22nd everyone is
invited to attend the Scouts
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, IL 60016
+ 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.

+ 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.
+ Imádkozzunk Stefanec Ilona mielőbbi
felgyógyulásáért.
+ Szeretettel köszöntjük Templomunk elsőáldozóit, szüleiket, hozzátartozóikat és a híveket. A
Szentlélek Isten kegyelme kisérje őket életük folyamán. Külön köszönet Skerl Alfonz atyának, aki
az elsőáldozási hitoktatást, felkészítést végezte.
+ Ugyan csak akkor, ma, május 15-en Rendkívüli
Második Gyűjtés lesz az Ecuador földrengés
áldozatainak javára.
+ Őszinte részvétünket fejezzük ki Pongrácz Cilikének testvére, br. Pongrácz Antal halálának alkalmából. R.I.P.
+ Május 21. – este 7:00-töl - HEALING MASS
+ Május 22. - A Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat
miséje, melyre mindenkit szeretettel hívnak.
+ Június 5. - Hősökre és Trianonra emlékezünk.
Szentmise után rövid megemlékezés és reggeli.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.
+ Június 26, TEMLOMUNK ÉVI NAGY PIKNIKJE! 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
+ 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

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 information.

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
templomunk irodájában, vagy hívja a Templomot.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
tájékozódhat.
Ima szentáldozás előtt

Fehér Szent Ostyában, Jézus, Te vagy jelen,
Hiszek, bízom Benned, imádlak, szeretlek.
Bánom, hogy szívedet bűnökkel sebeztem,
Jó leszek ezentúl, jöjj hozzám, légy velem.
Kitárom szívemet, térj be hozzám kérlek,
Oly nagyon akarlak szeretni én Téged.
Jézusom, melegítsd szívem szeretetre,
Hogy meleg lakásod legyen neked benne.
Amen.

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ
Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csíksomlyói búcsú,
az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségeinek egyike, amely a
rendszerváltozás óta a világ magyarságának rendszeresen ismétlődő zarándoklata lett.
1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr katolikus székelységet fegyverrel
akarta az unitárius vallásra áttéríteni, a Csíksomlyón összegyűlt székelyek azonban a
Nagyerdőnél győzelmet arattak, megvédték ősi katolikus hitüket. Erre emlékezve
tartják meg Csíksomlyón minden pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét és a nagy
búcsút, ahová több százezer ember érkezik az egész Kárpát-medencéből és a világ más
tájairól is.

