
 

 

Pünkösdvasárnap 
            OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan 

együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar köze-

ledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek 

fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, 

és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket. 

Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. 

Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert 

mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva 

kérdezgették: „Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja 

hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, 

elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, 

Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való 

zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a 

mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!” Ez az Isten igéje. 

         SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

     Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: „Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek által. A 

lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfé-

lék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez-

visz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test 

ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztus-

sal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár 

zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugy-

anaz a Lélek töltött el. Ez az Isten igéje. 

          ALLELUJA 
      Jöjj el, Szentlélek Isten, † töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl 

bennünk!  

        † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

        Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítván-

yoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. 

Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik 

a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: 

„Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak 

után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok 

bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” 

Ezek az evangélium igéi. 
 

 

 

 

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2021 
Telephone: (773) 486-1896                                                            
Fax: (773) 486-1902 
Email: st.stephen@freemail.hu 
Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Edward J. Cronin 
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

Énekek számai: 98, 98-5, 259, 102, 205, 306, 287.  

 

 

             VÁLASZOS ZSOLTÁR: 

     Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk:  

             újítsd meg a föld színét.              
 
                  

      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 neighbor-

hood, regardless of ethnicity, and also welcome 

all  Hungarians who want to pray in their lan-

guage and  keep their cultural traditions alive! 

MÁJUS 23. - PÜNKÖSDVASÁRNAP 

Pentecost Sunday 

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

May 23 10:00AM 
Édesanyám emlékére                                      Katona Marika  

Memory of my Mother                                    Marika Katona  

May 30 10:00AM Híveinkért / Our Parishioners  

PARISH  COLLECTIONS  

May 16th:  $ 1,19.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

Pünkösd, a húsvéti idő lezárása  
     Pünkösd húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, 
amely idén május 23-ra esik. Az ünnep elnevezése az Ószövetség koráig nyúlik 
vissza. 
     Az Ószövetségben a mai pünkösdnek megfelelő 
ünnep zarándokünnep volt, amelyen Izrael fiainak 
meg kellett jelenniük Jahve színe előtt (Kiv 34,23; 
MTörv 16,16). Az ünnep elnevezése a történelem 
során változott, a hetek ünnepét, az aratási ünnepet 
(vö. Szám 28,26) felváltotta az első kéve felajánlása 
utáni ötvenedik nap ünnepe (vö. Lev 23,9–14; Tób 
2,1; 2Mak 12,32; ApCsel 2,1), az örömünnep (vö. Iz 
9,2), amelyen hálát adtak Jahvénak a búzatermésért.  
  Innen származik az ötvenedik  görögül πεντηκοστή, pentékoszté – elnevezés, amely 
szóból ered a magyar elnevezés: pünkösd. 
    Jézus korára az ünnep új tartalommal is bővült: a Sínai-hegyen kapott Törvény ki-
hirdetésének emléknapja lett, ami az Egyiptomból való kivonulás után az 50. napon 
történt. Zarándokünnep volt Izrael népe számára, az egyik olyan alkalom, amikor nagy 
sokaság érkezett Jeruzsálembe (ApCsel 2,5). 
    Az Újszövetségben új értelmet nyer az ünnep jelentése: a Jézus feltámadása utáni 50. 
nap, a Szentlélek eljövetelének napja (ApCsel 2,1–13), éppen az a nap, amikor a zsidó 
nép a törvényadást ünnepelte. 
    Pünkösd ünnepnapjához három fontos esemény kötődik: a Szentlélek eljövetele, aki 
Krisztus megváltó művét beteljesíti és akinek eljövetelét Jézus búcsúbeszédében 
megígérte; az Egyház alapítása; valamint az egész világra kiterjedő missziós munka kez-
dete, hisz a Szentlélek erejével azok az apostolok, akik addig talán Izrael földjét sem 
hagyták el, szerte a Római Birodalomban hirdetni kezdték Jézus feltámadásának öröm-
hírét. A Szentlélek kiáradásának eseményét Az apostolok cselekedetei (ApCsel 2,1–11) 
rögzíti. A leírás szerint az apostolok, miután a Szentlélek eltöltötte őket, mindenkinek a 
saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az 
egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő 
embereket. Ezáltal született meg az első pünkösdkor az Egyház, amely egy, szent, katoli-
kus és apostoli. 
    Pünkösd ünnepén olvashatjuk a Szentleckében: „A test ugyan egy, de sok tagja van, a 
testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan 
egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rab-
szolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.” (1Kor 12,12–13.) 
    Engedjük, hogy Krisztus szeretetének misztériuma átjárja lelkünket és adjunk hálát 
azért a közösségért, amelyet Ő mutat meg nekünk a Szentlélek eljövetele által. Ne fárad-
junk el kérni a Szentlélek segítségét, hogy az összetartozás lelke járja át minden ember 
szívét és az irgalom és a testvéri szeretet ne csak üres szavak legyenek, hanem tettekké 
válva reményt adjanak embertársainknak a világunkat ma is sújtó nehézségek között. 
 

 

 

HIRDETÉSEK  

+ Május, a Szűz Anya hónapja, imáinkban kérjük 

az ő segítségét mindennapi életünkre.Ebben a 

hónapban Szentmise előtt imádkozzuk el közösen 

a Lorettói litániát, melyre szeretettel hívjuk 

híveinket. 

+ Köszönet templomtagunk nagylelkű 

adományáért. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 

jelentkezzen az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-

tekinthetik: 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. 

+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  

IMÁDSÁG PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE 
      Urunk, Istenünk: Áraszd ki ránk Szent Lelkedet!  
      Az értelem Lelkét, hogy fel tudjuk ismerni mindig a Te akaratodat! 
      A tudomány Lelkét, hogy megismerhessük világunk rejtett titkait.  
      A jótanács Lelkét, hogy el tudjunk igazodni ennek a világnak útvesztőiben.  
      Az erősség lelkét, hogy ne inogjunk meg soha, amikor helyt kell állnunk akaratod tel-
jesítésében.  
      A jámborság Lelkét, hogy Téged keressünk egész életünkben.  
      Az Istenfélelem Lelkét, hogy csak előtted, az egyetlen, igaz és végtelen Isten előtt 
boruljunk le, és ne imádjunk hamis isteneket.  
      Áraszd ki ránk, Urunk, Szent Lelkedet, és újítsd meg az egész világot!      (K.R.) 

AZ EGYHÁZ ANYJA 
       Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos 
Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, amelyet pünkösd-hétfőn 
(május 24.) ünnepelünk a liturgiában. Mária az Egyház liturgikus cselekményeiben, 
amikor egyszerű, de a Lélektől áthatott szavaink egyesülnek a mennyei liturgia 
istendicséretével, maga is velünk imádkozik, mert tagja a szentek közösségének, és mert 
az üdvösség művében elválaszthatatlan Fiától.  

A MI URUNK, JÉZUS KRISZTUS, AZ ÖRÖK FŐPAP 
      A pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök 
Főpap ünnepét. 
      Az ünnep Krisztust mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát 
ünnepli (vö. Zsid 7,24; 9,11), ugyanakkor rámutat arra is, hogy Ádámnak az Egyházban 
szolgálatot végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat 
és küldetésüket. 


