
 

 

Húsvét 5. vasárnapja   

 

            OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

       Abban az időben Pál és Barnabás (útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették 

az evangéliumot, sok tanítványt szereztek, majd) visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és 

Antiochiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, bátorították őket, hogy tartsanak ki a 

hitben, mert „sok szorongattatás közepette kell bejutnunk az Isten országába”. Az egy-

házak élére kézrátétellel elöljárókat rendeltek, és imádkozva, böjtölve az Úr oltalmába 

ajánlották őket, akiben hittek. 

        Áthaladva Pizidián Pamfiliába jutottak, majd azután, hogy Pergében hirdették az Is-

ten szavát, lementek Attáliába. Innét Antiochiába hajóztak, ahonnan annak idején elindul-

tak, Isten kegyelmébe ajánlva, hogy teljesítsék azt a feladatot, amelyre elküldték őket. 

       Mihelyt megérkeztek, összehívták az egyházat, elbeszélték, mi mindent tett az Isten 

általuk, s hogy a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját. 

        Ez az Isten igéje. 

 

           SZENTLECKE a Jelenések könyvéből 

        Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a 

tenger sem volt többé. 

        Akkor láttam, hogy a szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. 

Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony. 

        Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang: „Nézd, ez az Isten 

hajléka az emberek között! Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz 

velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem ja-

jgatás, sem vesződség, mert a régi világ elmúlt.” 

       Akkor a trónon ülő megszólalt: „Íme, újjáalkotok mindent!” 

       Ez az Isten igéje.  

 

          ALLELUJA 
      Jézus mondja: † „Új parancsot adok nektek, * szeressétek egymást, ahogy én 

szeretlek titeket.”   

 

         † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

      Abban az időben amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: 

„Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül 

benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. 

      Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek 

egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd 

meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” 

      Ezek az evangélium igéi. 

 

 

Énekek számai: 229, 229-5-6, 88, 86, 205, 306, 286.  

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Istenem és királyom, 

                               magasztallak téged,  

             szent nevedet áldom örökkön-örökké.     
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  MÁJUS 15 - HÚSVÉT 5. VASÁRNAP 
5th Sunday of Easter 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and 

friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:  

Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet. 
 

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

Maj 15 10:00AM 
Memoryof my Mother                  Pongrácz Cilike  

Édesanyám emlékére  

Maj 22 10:00AM 
Memory of Paul Bicok                       Bicók Család  

Bicók Pál emlékmise  

MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary Church serves the 

spiritual needs of all Catholics in our neighbor-

hood, regardless of ethnicity, and also welcome 

all  Hungarians who want to pray in their lan-

guage and  keep their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTIONS  
May 8th coll.: $  180.00 

Catholic Charities coll.: $30.00 

      Isten fizesse meg mindenki 

nagylelkű Húsvéti adományát!  

May God bless your generosity!                           



 

 

NEPOMUKI SZENT JÁNOS 
áldozópap és vértanú – május 16. 

     1330 táján született Nepomukban (Csehországban). Pappá szen-
telése (1372) után több egyházi tisztséget töltött be, majd a prágai 
érsek általános helynöke lett. Az Egyház jogait erélyesen védel-
mezte IV. Vencel királlyal szemben, aki elfogatta, és kegyetlenül 
megkínoztatta, hogy a gyónási titoktartás megszegésére kénysz-
erítse. A feldühödött király 1393. március 20-ának estéjén a 
Moldva folyóba dobatta. Halála után 30 évvel a szentté avatási 
vizsgálat kapcsán nyelvét épségben találták. Testét a prágai széke-
segyházban őrzik. 1729-ben avatták szentté. 

BAYLON SZENT PASZKÁL 
Hitvalló – május 17. 

      XIII. Leó pápa 1902-ben az eucharisztikus művek védőszentjévé tette az egyszerű 
spanyol ferences testvért, Baylon Szent Paszkált (1540–1592). A hitvalló szentet 1690-
ben kanonizálták. 

 
       Életét az Oltáriszentség tisztelete határozta meg; hosszú órákon át térdelve 

imádkozott a szentségtartó előtt. 

        Pünkösd vasárnapján halt meg a villareali kolostorban, éppen akkor, amikor 

úrfelmutatáskor megszólaltak a csengettyűk. Halála után sírjánál számos csoda történt. 

Baylon Szent Paszkál a pásztorok és az eucharisztikus kongresszusok védőszentje. A 

művészi ábrázolásokon az Oltáriszentség előtt térdelve látható, máshol juhait őrzi. 

BOLDOG SCHEFFLER JÁNOS 

püspök és vértanú – május 17. 

          Tízgyermekes családban született 1887. október 29-én, Kálmándon (Szatmár 

vármegye). A Szatmárnémeti Katolikus Gimnáziumban, a Pázmány Péter Tudomány-

egyetemen, majd Rómában, a Gregorianán tanult. Volt segédlelkész, plébános, teológiai 

tanár, lelki vezető. 

         A Szentszék 1942. március 26-án kinevezte a szatmári egyházmegye püspökévé, 

március 28-án pedig nagyváradi apostoli kormányzóvá. Május 17-én a szatmári 

székesegyházban szentelték püspökké. 

         Élete fő célja: Isten akaratának keresése, felismerése és teljesítése. Püspöki 

jelmondata „Ut omnes unum sint” szellemében próbálta összefogni szétdarabolt egyház-

megyéjét, vezetni papjait és híveit. 

          

„Vágyom az Istennek tetsző engedelmesség után, hogy ne kelljen nekem azzal 

törődnöm: jó-e, amit teszek. Nincs nagyobb jó, mint a vak engedelmesség, 

amelyben úgy él az ember, mint az újszülött anyja karjai közt.”                                                                                                                                                                                                                                                             

Baylon Szent Paszkál 

 

 
HIRDETÉSEK  

+ Május, a Szűz Anya hónapja, minden vasárnap a mise 

előtt rózsafűzért imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. 

Szeretettel várunk mindenkit erre a közös imára. 

+  Ma, Május 15. A Szentmisét Fr. Skerl és Fr. Ed mutatják 

be a híveknek. Szentmise után szeretetvendégségre hívjuk a 

megjelenteket, melynek keretében ünnepeljük Fr. Skerl 

93.születésnapját, Fonzi atya pappászentelésének 67., Ed 

atya pappászentelésének 43. évfordulóját.    A jó hangu-

lathoz a zenét Udvary Alex cimbalmos és 3 tagú zenekara 

szolgáltatja. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

+ Május 22. A gyászoló Bicók család szeretettel hívja a 

barátokat és ismerősöket , a szeretett férj, apa, nagyapa 

Bicók Pál emlékmiséjére és azt követő ebédre. Mindenki 

által szeretett és tisztel Bicók Pali Áprils 29-én hosszas be-

tegség után megtért Teremtőjéhez. A jó Isten adjon neki 

örök nyugodalmat, a Családnak megnyugvást Isten 

akaratában. R.I.P. 

+ Május 29. Szentmise után rövid műsor keretében em-

lékezünk a Hősökre és Trianon gyászos eseményére. 

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt. 

+ 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 megválto-

zott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen 

az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekin-

thetik: www.stephechurch.org. 

ANNOUNCEMENTS  
 + We will be praying the 
rosary every Sunday 
morning at 9:30 before 
Mass. All are welcome to 
pray with will be served 
after Mass. 
+ Today, May 15th, we 
invite everyone to join us 
in celebrating Fr. Skerl 
Alphons 93rd birthday, 
and 67th anniversary also 
Fr. Ed’s 43rd anniversary 
of being ordinated. Lunch 
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 en-
velopes 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. 
 

 

    1950-ben szembeszegült a romániai katolikus egyházat a pápától elszakítani akaró 

kommunista törekvésekkel, kényszerlakhelyre vitték, majd letartóztatták. Jilava 

börtönében halt meg 1952. december 6-án. Boldoggá avatása 2011. július 3-án, 

Szatmárnémetiben volt. 


