
 

 

Húsvét 6. vasárnapja 
             OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 
   Abban az időben a pizidiai Antiochiában vita támadt a hívek között: Néhányan, akik 
Júdeából jöttek, így tanították a testvéreket: „Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye 
szerint, nem üdvözülhettek.” Mivel emiatt zűrzavar és nagy vita támadt Pál és Barnabás, vala-
mint közöttük, azt határozták, hogy Pál és Barnabás néhányukkal menjen fel Jeruzsálembe, s 
ebben a vitás ügyben forduljon az apostolokhoz és a presbiterekhez. 
   Jeruzsálemben az apostolok, a presbiterek és az egész egyház jónak látta, hogy kiválasszanak 
maguk közül néhány férfit, és Pállal meg Barnabással Antiochiába küldjék őket: mégpedig 
Júdást, másik nevén Barszabbászt, meg Szilást, akik a testvérek között vezető szerepet vittek. 
Ezt az írást küldték velük: „Az apostolok és a presbiterek testvéri üdvözletüket küldik az Antio-
chiában, Szíriában és Kilikiában élő, pogányságból megtért testvéreiknek! Hallottuk, hogy 
közülünk néhányan – megbízásunk nélkül tanítva megzavartak titeket, feldúlták lelketeket. 
Ezért közmegegyezéssel elhatároztuk, hogy kiválasztunk néhány férfit, és elküldjük őket 
hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, ezekkel az emberekkel, akik egész 
életüket Urunk Jézus Krisztus nevének szolgálatára szentelték. Elküldtük hát Júdást és Szilást, 
ők majd élőszóval is elmondják nektek ezeket. 
   A Szentlélek és mi magunk is úgy láttuk jónak, hogy ne rakjunk rátok több terhet a szük-
ségesnél, annál, hogy tartózkodnotok kell a bálványoknak áldozott eledeltől, a vértől, a fojtott 
állattól és az erkölcstelenkedéstől. Ha ezektől tartózkodtok, helyesen jártok el. Jó egészséget!”  
Ez az Isten igéje. 
           SZENTLECKE a Jelenések könyvéből 
    János apostol így beszél látomásában a megdicsőült Egyházról: A hét angyal egyike lélekben 
elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent 
várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristály-
tiszta jáspis.   A városnak széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét 
angyal. A kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a neve. Keleten 
három kapu volt, északon három kapu, délen három kapu, és nyugaton három kapu. A város 
falának tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. 
     De templomot nem láttam benne, mert a Mindenható, az Úr, az Isten és a Bárány a tem-
ploma. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dic-
sősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány. Ez az Isten igéje. 
           ALLELUJA -  Jézus mondja: † „Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is 
szeretni fogja és hozzá költözünk.”  
          † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 
     Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:„Aki szeret engem, megtartja 
tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. 
     Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az 
enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek 
vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket min-
denre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok. Az én 
békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek.Ne nyugtalankodjék szívetek, 
és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. 
Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. 
    Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.” 
    Ezek az evangélium igéi. 
 

 

 

Énekek számai: 225, Közelebb közelebb, 120, Ave Maria, 306, 235. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Magasztaljanak, Isten,  

      a népek, minden nemzet áldjon téged.   
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  MÁJUS 22 - HÚSVÉT 6. VASÁRNAP 
6th 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 22 10:00AM 
Memory of Paul Bicok                       Bicók Család  

Bicók Pál emlékmise  

Maj 29 10:00AM 
Memory of my Mother                    Katona Marika 

Édesanyám emlékére    

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.: $  650.00 

      Isten fizesse meg mindenki 

nagylelkű Húsvéti adományát!  

May God bless your generosity!                           



 

 

     Casciai Szent Rita - május 22.   

        Casciai Szent Rita szerzetesnő, a római katolikus 

egyház szentje, a reménytelen ügyek védőszentje. 

       Az itáliai Cascia városában született és élt. Nagy 

türelme, reménykedése és hite tette kezdettől fogva kie-

melkedővé környezetében, melyet az élete során meg-

tapasztalt nehézségeken keresztül mindig felmutatott. 

Megözvegyülve, két gyermekét elvesztve a Mária Mag-

dolna Ágoston-rendi szerzetesközösség tagja lett. 

Koporsóját a casciai Szent Rita-bazilikában őrzik. 

IMA SZENT RITÁHOZ LELKI ERŐÉRT ÉS 

TÜRELEMÉRT 

        Szent Rita, a lelki erő és türelem lángoló példaképe, 

kérj nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbeli 

kötelességeimben ne mondjak csődöt, hanem álljam a harcot, és minden nehézség 

között kitartsak. Jézus isteni Szívétől esdj ki nekem szelíd szívet, amely a harag és 

türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben istenfélő. Szent Patrónám! Mutasd 

meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Amen.   

 

 

IMÁDSÁG BOLDOG APOR VILMOS PÜSPÖK VÉRTANÚ 

KÖZBENJÁRÁSÁÉRT 

      Mindenható örök Isten, a Te szolgád Boldog Vilmos életében szeretettel hajolt le a 

szegényekhez. Bátran kiállt az igazságtalanság áldozatainak védelmében. Életének 

hősies feláldozásával védte meg a rábízottakat a testi-lelki veszedelemtől és elnyerte a 

vértanúság koronáját. Kérünk, Istenünk, hogy hathatós közbenjárására legyünk élő 

tagjai Egyházadnak, tartsuk drága kincsnek a papi hivatást, a szentségi házasságot és a 

tiszta életet. Add, hogy az igazság védelmében bátran kiálljunk, embertársainkat pedig 

odaadó szeretettel szeressük és így mi is eljussunk egykor országodba, ahol Boldog 

Vilmos püspök vértanúval együtt örökké áldunk és imádunk Téged, aki élsz és 

uralkodol mindörökké. Amen. 

SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE 

       Május 24-e Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus ünnepe, amelyet VII. 

Piusz pápa rendelt el, szabadulása emlékére: amikor Napóleon Franciaországba hur-

colta, a lorettói litánia fohászai között szereplő meg-nevezéssel fordult védelemért 

Máriához. Szűz Mária, a keresztények segítsége – ez a fohász az 1571-es lepantói 

győzelem után került be a lorettói litániába. 

Keresztények Segítsége, könyörögj érettünk! 

 

 

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

előtt rózsafűzért imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. 

Szeretettel várunk mindenkit erre a közös imára. 

+  Ma, a gyászoló Bicók család szeretettel hívja a barátokat 

és ismerősöket, a szeretett férj, apa, nagyapa Bicók Pál em-

lékmiséjére és azt követő ebédre. Mindenki által szeretett 

és tisztel Bicók Pali Áprils 29-én hosszas betegség után 

megtért Teremtőjéhez. A jó Isten adjon neki örök nyugodal-

mat, 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 megtekint-

hetik: 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. 
+ 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 enve-
lopes 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. 

MIRE KÜLDÖTT AZ ISTEN? 

       Arra, hogy gyűlöld azt, aki éppúgy, mint te, mása, s pusztán azért, mert károdat 

kívánja? 

       Miért küldött? Azért, hogy marakodj s visszaharapd a beléd marót, vagy hogy 

utána menj, és hogyha fájna szegénynek, a rajtad ejtett marása, te adj sebére egy kis 

balzsamot? 

       Nyilván nem azért küldött, hogy ítélkezz, hisz magadat ítélnéd épp elég lesz, és 

irgalmat, ha rád kerül a sor, hol lelsz, ha magad sem irgalmazol? 

       Gyűlöl? – Szeresd! S tán megválthatod akkor magadat is, őt is, a kárhozattól. 

Rónay György 
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