
 

 

Urunk mennybemenetele 
       OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 
       Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen 
addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és 
fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven 
napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalom-
mal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem 
várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok: „János csak vízzel 
keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybe-
gyűltek erre megkérdezték: „Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát?” Ő azt fe-
lelte: „Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya 
szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el bennete-
ket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a Föld 
végső határáig.” 
      Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy 
tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egysz-
erre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: „Galileai fér-
fiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, 
úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment.” Ez az Isten igéje. 
        SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből 
     Testvéreim! Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség 
és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt? Gyújtson világosságot lelketekben, hogy 
megértsétek: milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, 
amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mirajtunk, 
hívőkön.       
      Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a 
mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és 
uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nemcsak ezen a világon, hanem az el-
jövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész Egyház fejévé tette: ez az ő 
teste, és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Ez az Isten igéje. 
       ALLELUJA 
    Jézus mondja: † Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! Én veletek vagyok a 
világ végéig.  
      † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 
     Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az 
egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és meg-
keresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják 
kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a 
kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és 
azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, 
és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliu-
mot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, 
amelyek kísérték őket. Ezek az evangélium igéi. 
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VÁLASZOS ZSOLTÁR:Ujjongás közt ment föl Isten,  

              az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.    

           

 

      In your prayers, please remember these parishioners or relatives 

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

grace:   Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, 

Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva. 
 

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! 

MÁJUS 16. - URUNK MENNYBEMENETELE 
Ascension of the Lord 

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

May 16 10:00AM 
Édesanyám emlékére                                       Pongrácz Cilike  

Memory of my Mother                                    Cilike Pongrácz 

May 23 10:00AM 
Édesanyám emlékére                                      Katona Marika  

Memory of my Mother                                    Marika Katona  

PARISH  COLLECTIONS  

May 9th:  $ 260.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

IMÁDSÁG VASÁRNPRA (Mennybemenetel ünnepére) 

     Istenünk:  köszönjük Neked, hogy a Názáreti Jézusban 

     Megváltót adtál nekünk, aki közöttünk élt, országod örömhírét hirdette, aki egy volt 

közülünk, a bűnt kivéve.  

    Köszönjük, hogy őbenne jóságod és emberszereteted megjelent közöttünk.  

    Köszönjük az ő életét, tanítását, megváltó szenvedését, halálát és föltámadását.  

    Köszönjük, hogy számára senki sem idegen.  

    Köszönjük, hogy általa mindnyájan testvérek és a Te gyermekeid vagyunk, mennyei 

Atyánk! 

    Földi küldetését befejezve az Írás szavai szerint fölment a mennyekben, és egy Veled 

a dicsőségben.  

    Köszönjük, hogy az Úr nem hagy árván bennünket, kiárasztja ránk a Vigasztalót, az 

erősítő Szent lelket, és velünk marad a világ végezetéig.                           (KR) 

 

IMÁDSÁG 

         Ó Isten, emelkedj föl az égbe... te, aki egy 

anya méhében voltál bezárva, akit az formált meg, 

akit te magad teremtettél... te, akit az agg Simeon 

kicsinek ismert meg, de nagyként ünnepelt, akit az 

özvegy Anna csecsemőnek látott és mindenhatónak 

ismert fel; te, aki éhséget és szomjúságot 

szenvedtél értünk... te, akit letartóztattak, 

megkötöztek, megostoroztak, tövissel koronáztak, a 

keresztfára feszítettek, lándzsával átdöftek; aki meg

-haltál és eltemettek, emelkedj föl a mennybe, ó 

Isten! (Serm. 262,4) 

        Feltámadásod, Uram, a mi reménységünk, Mennybemeneteled a mi 

megdicsőülésünk... Add, hogy veled együtt mi is a mennybe menjünk, és szívünk 

hozzád emel-kedjék. De azt is add meg, hogy fölemelkedve ne váljunk gőgössé, se ne 

bizakodjunk el erényeink miatt, mintha a mi tulajdonunk volna. Add, hogy a szívünk a 

magasban legyen, de melletted, mert a szív felemelése, de nem tehozzád, az kevélység, 

hozzád emelése viszont biztonság. Te, aki fölmentél a mennybe, menedékünk lettél... 

        Ki az, aki fölmegy? Ugyanaz, aki leszállt. Azért szálltál le, Uram, hogy 

meggyógyíts, azért szálltál fel, hogy fölemelj. Ha magamtól emelkedem fel, elesem, de 

ha te emelsz fel, sértetlen maradok... Neked, aki feltámadsz, ezt mondom: Uram, te vagy 

a reménységem; neked, aki a mennybe szállsz: te vagy az én menedékem. (Serm. 261, 1)   

                                                                                                       Szent Ágoston püspök 

 

 

HIRDETÉSEK  

+ Május, a Szűz Anya hónapja, imáinkban kér-

jük az ő segítségét mindennapi életünkre.Ebben 

a hónapban Szentmise előtt imádkozzuk el 

közösen a Lorettói litániát, melyre szeretettel 

hívjuk híveinket. 

+ Szeretettel köszöntjük Skerl 

atyát körünkben, aki ma ünnepli 

velünk 92. születésnapját.  

Isten éltesse sokáig! 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy 

telefonszáma megváltozott, 

jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mon-

datni, kérjük, jelentkezzen az 

irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: 

www.stephenchurch.org 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before 

Mass. All are welcome to join us in 

prayer. 

+ Today, we welcome again 

Fr. Skerl, who’s celebrating 

today his 92nd birthday, 

Happy Birthday Fr. Skerl! 

+We ask that if anyone has 

changed their address or 

phone number, please no-

tify 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  

 
A REMÉNYTELEN HELYZETEK 

SZENTJE: SZENT RITA 
Casciai Szent Rita, a „lehetetlen” ügyek szentje 
több mint hat évszázada pártfogója 
mindazoknak, akik bár-milyen szükségben 
közbenjárását kérik. A természetes és a lelki élet 
különböző állomásait végigjárva támasza 
azoknak, akik megoldatlan ügyekben 
bizalommal hozzá fordulnak. Ünnepe: május 22. 

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 2021. MÁJUS 22. 
A csíksomlyói Mária-kegyhelyre, a Szűzanya csodatevő szobrához való pünkösdi 
zarándoklat kiemelt vallási esemény. Idén lesz csíksomlyói búcsú, de járványügyi 
szabályozással, meghatározott létszámban vehetnek részt zarándokok. A búcsú mottója: 
“A Magasságbeli ereje borít be árnyékával.” (Lk 1, 35)  

+ + + 
Könyörögjünk Isten szent Egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus 
Krisztusról! 


