
 

 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szent-

mise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a Szentmise 

előtt, kérjük közbenjárását, segítségét családunkra, min-

dennapi életünkre. 

+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt! 
Szomorú szívvel tudatjuk,hogy régi,jó templom-

tagunk, Keszeg Árpád, szülőföldjén, Erdély-

ben, május 16-án megtért Teremtőjéhez. Kiván-

sága beteljesedett : május 22-én szülőfalujában 
Gálfalván helyezték örök nyugalomra. Őszinte 

részvétünket fejezzük ki feleségének Idának és család-

jának, a jó Isten adjon neki örök nyugodalmat. Imáink-
ban emlékezzünk meg Árpádról! Munkája, segítőkész-

sége, amit templomáért és a Hétvégi Magyar iskoláért 

tett családjával együtt, felbecsülhetelen értékű. R.I.P.  

+ Ma, Május 27 - Szentmise után reggelire hívjuk a 
kedves híveket. 

+Június 3 - Szentmise után reggeli, azután rövid műsor 

keretében emlékezünk a Hősökre és Trianon gyászos 
eseményére. Szeretettel hívunk minden magyar test-

vérünket!  

+ Június 10 - A SZENTMISE 11ó-kor lesz.  Fr. 

Knotek ezen a napon nem lesz velünk, Skerl atya hely-

ettesíti és az ő kérésére tettük a misét 1 órával későbbi 

időpontra. Kérjük adják tovább barátaiknak, ismerő-

seiknek a változtatást. Köszönjük megértésüket. Szent-

mise után reggelire hívjuk a kedves híveket. 

+ Június 24 - TEMLOMUNK ÉVI NAGY  

PIKNIKJE! 11ó-kor Szentmise. Hely: LIONS 

WOODS, 210 S. River Road, Des Plaines, IL  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-

változott, jelentse be az irodában. 

+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik elékére. 

Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+ Templomunk eseményeit megtekinthetik: 

www.stephenchurch.org  

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the ro-
sary every Sunday morning at 
9:30 before Mass. All are wel-
come to pray with us. 
+ Confession time is available 
before mass on Sunday. 
+ Today,  May 27 everyone 
is invited for breakfast after 
mass. 
+ On June 3rd, everyone is 
welcome for a breakfast after 
mass, then we’ll remember 
about veterans and the Trianon 
Treaty.  

+ On June 10th, Mass 
will be at 11AM.  
  Fr. Knotek will be away and 
Fr. Skerl, who will replace him 
for this Sunday asked to have 
the Mass from 11AM. After 
Mass we invite everyone for 
breakfast. 
+ On June 24th: We will 
have our ANUUAL PIC-
NIC with an outdoor Mass 
at 11 a.m. Location: LIONS 
WOODS, 210 S. River 
Road, Des Plaines, 60016  
+ Please report any changes in 
address or 
phone number 
to the office. 
+ Sunday 
mass inten-
tions for our 
loved ones can 
be requested in the office.  
+ To learn more about our 
events, visit 
www.stephenchurch.org.  

JUNE 24th 

 

 

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! 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2018 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Michael Knotek 
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

MÁJUS 27 - SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

THE MOST HOLY TRINITY SUNDAY  

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, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos Mária, Jacques Yez,  
Serfecz József, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária,  
Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, 
Kolonits Olga, Mocsán Ilike. 

 Énekek:  105, 118, 116, 120, 127, 306, 104. 

Válaszos zsoltár:  Boldog az a nemzet,  

                                   melyet az Úr örökbe fogadott. 

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

May 27 10:00AM 
A család halottaiért /           Brau-Gonzalez Katalin  

Deceased family members 

Jun 3 10:00AM Keszeg Árpád                   Gödölley család     

PARISH  COLLECTIONS 
May 20: $ 514.00 

Please support your Parish!   
May God bless your generosity! 

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


 

 

               Dear Parishioners, 
               If anyone here at St. Stephen has the mystery of the Blessed Trinity 
figured out please advise me because I’ve been trying to figure it out for 
years. One of the most frustrating aspects of faith is not having a 100% intel-
lectual grasp on every aspect of what we believe as Catholics. There are cer-
tain things we accept by faith as we continue to grasp them with our intel-
lect. However, while we cannot have full clarity on how there can be three 

Persons in one God, we can know and experience the three persons of the Blessed Trin-
ity personally. St. Gregory of Nazianzan wrote, "The Godhead is, so to speak, concisely 
undivided, there is one mingling of Light, as it were of three suns joined to each other." 
To continue with this image then we can say we are the blessed recipients of the divine 
Light of the Trinity in that we are intimately known by and blessed by God the Father, 
the Son and the Holy Spirit. 
         Dr. Peter Kreeft, a Catholic theologian, once wrote, “If God is not a Trinity, God is 
not love. For love requires three things: a lover, a beloved, and a relationship between 
them.” In other words, God the Father is the source of love, Jesus is the object of God’s 
love and the Holy Spirit is the love itself. Are we just casual observers of the love be-
tween the Father and the Son and the manifestations of that love by the Holy Spirit? No. 
We are also the object of the Father’s love who enables us to love, the Son who shows us 
how to love and, the Holy Spirit, who directs our love toward others. 
         This Feast of the Most Blessed Trinity invites us to reflect on our relationship with 
the Father, the Son and the Holy Spirit. One way to do that is by writing down the ways 
in which you have experienced the wonderfully nurturing and protective Presence of 
God the Father. In what ways have you known the Father’s love? Through whom have 
you experienced the Father’s love? And then make note of the various ways in which 
you have been a graced recipient of the love of Jesus. Through the Sacraments of the 
Church and the Word of God you are drawn ever deep into relationship with the Christ 
who would have suffered and died even if you were the only person on earth at the time. 
Then, following the Feast of Pentecost last Sunday, we continue to appreciate the myste-
rious but empowering Presence of the Holy Spirit in our lives and the people and experi-
ences that have led us into encounters with God above and beyond ordinary human ex-
perience. 
          God is so immense, so magnanimous and so beyond ordinary earthly experi-
ence that He cannot be contained in one person but instead flourishes in three divine 
Persons whose love for one another can't help but include all created beings. May your 
awareness of the closeness and tender loving care of the Father, Son and Holy Spirit 
grow deeper within you and your loved ones every day! 
         In God’s love, 
         Father Michael Knotek 

 

 

EGY GONDOLAT 
           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. 

A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE 
           A Magyar Hősök Emléknapját minden év utolsó vasárnapján tartják 
Magyarországon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben 
mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét 
megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. A szocialista Magyarországon e napot nem 
ünnepelték. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló 
hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. 
évi LXIII. törvény alapján minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a 
Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.  

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 
             Nemcsak a mai ünnepen, hanem minden alkalommal, amikor 
keresztet vetünk magunkra, azt a HÁROM SZEMÉLYT hívjuk 
segítségül, akik együtt a Három Személyű Egy Istent jelentik. Az Atya 
teremtette (Teremtő), a Fiú megváltotta (Megváltó), a Szentlélek pedig 
megszenteli a világot. Véges (természetes) emberi értelmünkkel is 
eljutunk addig, hogy Isten létezik, de továbblépni csak (természetfeletti) hittel tudunk. 
"Hiszek, hogy értsek, és értek, hogy higgyek!" írja Szent Ágoston. Hisszük a Három 
Személyű Egy Istent: hisszük a háromságban az egységet és az egységben a 
háromságot. Elszemélytelenedő világunkban az ember nehezebben jut el a Személyes 
Isten létezéséig: a logika szintjén leáll, nem pótolja szeretettel. 
          A mai ünnepen ünnepeljük az ember- és az Isten csodálatos közösségét: 
ünnepeljük azt, hogy együtt vagyunk Jézus Krisztussal (Mt 28,20) és "a Szentlélekkel 
is együtt, az Atya Isten dicsőségében!" Az Atya-a Fiú- és a Szent Lélek kapcsolata 
kölcsönös szeretet és szeretetben való egység. Jézus Krisztus "Született, de nem 
teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett!" - imádkozzuk a 
hitvallásunkban.  
          A 3 Személyű Egy Isten megvallásával lettünk keresztények, imáinkat is az Atya
- a Fiú- és a Szent Lélek nevében kezdjük és azzal is fejezzük be. Az Atya gyermekei, 
a Fiú testvérei és a Szent Lélek temploma vagyunk. Kérjük imáinkban, hogy "a Mi 
Urunk Jézus Krisztus Kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek Isten egyesítő 
ereje alakítsa életünket!" Imádkozzunk azért 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.  


