
 

HÁROM AZ EGYBEN...! 
          A 3 Isteni Személyt: az ATYÁT, a FIÚT és a SZENTLELKET,  
 SZENTHÁROMSÁGNAK NEVEZZÜK. Az Atya teremtette (Teremtő), a 
Fiú megváltotta (Megváltó), a Szentlélek pedig megszenteli (Megszentelő) 
a Világot. 

         T e r m é s z e t e s emberi értelemmel is eljutunk Isten létezéséig, de továbblépni 
(transcendálni) csak T e r m é s z e t f e l e t t i  Hittel tudunk. "Hiszek, hogy értsek és 
értek, hogy higgyek:" írja Szent Ágoston. Szent Atanázius ókori-egyházatya pedig így 
ír: "Az Istenben tisztelnünk kell a Háromságot, a Háromságban pedig az Egységet!" 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek kapcsolata kölcsönös szeretet, és szeretetben való 
egység.  
         A Háromszemélyű Egy Isten megvallásával lettünk keresztények, imáinkat az 
Atya-a Fiú- és a Szentlélek nevében kezdjük, és azzal is fejezzük be. Az Atya 
gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek temploma vagyunk. Elszemélytelenedő 
világunkban az ember nehezebben jut el a Személyes Isten létezéséig: a logika szintjén 
leáll, nem pótolja szeretettel!? 
          A mai napon ünnepeljük az ember- és Isten csodálatos közösségét, amiről 
gyakran megfeledkezünk, hogy együtt vagyunk Jézus Krisztussal (Mt 28,20) és 
"együtt a Szentlélekkel az Atyaisten dicsőségében!" 
          De imáinkban is kérjük a Feltámadt Krisztus Lelkét, hogy továbbra is vezesse és 
erősítse Egyházunkat, mint földi és mint égi közösséget: "A Mi Urunk Jézus Krisztus 
Kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek Egyesítő ereje". 
           Kérjük továbbra is, hogy a Szentháromság Egy Isten kiáradó szeretete vezessen 
minden embert az evangéliumi-tanítás világosságára, hogy mi, akik a keresztségben 
Isten gyermekei lettünk, eljussunk a Szentháromság Egy  Isten boldogító, véget nem 
érő színelátására.   A m e n. 

HASZNOS GONDOLATOK 
         Ha a kereszténység első és legfontosabb tanítását kellene megfogalmazni, az így 
szólna: Isten Szentháromság. Az ikonográfia egybefonódó körökkel, háromágú gyertyá
-val, három különböző korú férfiarccal, vagy a személyek jól ismert ábrázolásával 
mutatja be a titkot. Mégis talán Andrei Rubljov 1411-ben készült ábrázolása a legismer
-tebb. Az isteni természetüket jelző ruhába öltözött három személy egy asztalt vesz 
körül. Minden a fölségeshez méltó aranyban ragyog. Tekintetük egymás felé és kifelé 
is irányul. A kehelynek helyt adó asztal erőteljes perspektívája az ikon szemlélőjénél ér 
véget. Mintegy nálam csúcsosodik ki. Bevon a Háromság közösségébe. Ahol szeretet 
van, ott hárman „vannak”: én és te meg a szeretet. Én: akiből kiárad a szeretet, te: aki 
befogadod azt, és maga a szeretet. És mivel a legnagyobb önközlés, a legteljesebb adás 
maga a személy, ezért a szeretet is csak személy lehet. Itt értünk be Istennek a 
szeretetben feltárulkozó és egyben háromságos közösséget rejtő titkához. 
        A Szentháromság a legnagyobb hittitok. Sohasem jöttünk volna rá, ha Krisztus ki 
nem nyilatkoztatja nekünk. Sőt azután sem értjük meg emberi ésszel, mert titka a mi 
tapasztalatainkat felülhaladja. 
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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: Uram, mi Urunk,  

              mily csodálatos a te neved az egész világon. 

Énekek: 105 1-2, 105 3-4-5, 116, 118, 144, 306, 285. 
 

MÁJUS 22 - SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

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 . 

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

Május 22 10:00AM  Ifjuságunkért  

Május 29 10:00AM br. Pongrácz Antal                   Pongrácz Cilike  

PARISH  COLLECTIONS 

May 14th Vigil Mass: $ 601.00 

May 15th: 1,803.00 

Ecuador Eartquake coll.: $ 176.00 

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. 

+ Next Sunday, May 29th, we 

celebrate The Most Holy Body 

and Blood of Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ On June 26th: We will have 

our ANUUAL PICNIC with an 

outdoor Mass at 11 a.m.  With 

that event, we are thanking Fr. 

Maciej for the 2 years he was our 

administrator, for all he has done 

for our church. 

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.  

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. 

+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 

előtt! 

        Régi , jótemplomtagunk,  

Kocsis Rozália, 92 éves korában megtért 

teremtőjéhez. Róza néni  és férje 1963-ban 

érkezett Amerikába, aktív tagjai voltak a 

Szt. István templomnak. Május 9-én Santa 

Monikában húnyt el. A jó Isten adjon neki örök 

nyugodalmat. R.I.P. 

+ Jövö vasárnap, május 29 - Úrnapja 

+ Június 5. -  Hősökre és Trianonra emlékezünk. 

Szentmise után rövid megemlékezés és reggeli. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.  

+ Június 26,  TEMLOMUNK ÉVI NAGY 

PIKNIK-JE! 11ó-kor Szentmise. 

Ugyanakkor búcsúzunk Maciej atyától, aki 

2 éven keresztül templomunk 

adminisztrátora volt.  Köszönjük önzetlen, 

áldozatos munkáját a plébániánkon. Isten 
áldása kísérje további munkájában. 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 meg-

tekinthetik: www.stephenchurch.org  

JUNE 26th, 

2016 

 

Archbishop Cupich invites everyone across the 

Archdiocese to join together in launching a his-

toric new moment for the Church of Chicago to 

respond to Christ's call to “Renew My Church.” 

What we are undertaking will chart the course 

for greater vibrancy and vitality of our parishes 

in the Archdiocese of Chicago for generations to 

come. 

Prayer for “Renew My Church” 

Lord Jesus, you speak to us today, 

as you spoke to holy men and women 

who have gone before us. 

In every age and in our own time, 

you call to us and say: Renew My Church. 

 

Pour out the gift of your Holy Spirit upon us, 

and so enable us 

 to hear you clearly 

 to listen to each other attentively 

 to imagine our future boldly 

 to discern your direction wisely 

 to persevere in your holy will courageously 

 to stay together in charity 

 to surrender our own plans readily 

 to embrace the greater good 

 to hand on your gifts to future generations. 

 

May we remain in the holy company of 

the Blessed Virgin Mary, the apostles, and all the saints. 

May their example and presence 

inspire us with patient confidence 

in the work of your grace. 

 

We ask this of you who live and reign with the Father 

in the unity of the Holy Spirit, one God, 

forever and ever. Amen  

Irgalmasság évét ünnepeljük, 

melynek keretében a Chicago-i 

Egyházmegye imakártyát küldött a 

templomoknak. Az ima " Renew My 

Church " nevet kapta. Archbishop 

Cupich kéri a híveket, hogy minél 

gyakrabban imádkozzák közösen a 

templomban, összejövetelek 

előtt,családi otthonokban. Jutassuk el 

betegeinkhez is, hogy ezzel a 

fohásszal egészítsék ki mindennapi 

imájukat. 

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/

