
 

                                  ÚRNAPJA 

               KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS SZENT VÉRÉNEK, AZ 

OLTÁRISZENTSÉGNEK ÜNNEPE. Ünnepeljük hitünk szent  titkát, az 

Eucharisztiát, ünnepeljük, hogy Jézus velünk maradt az Oltáriszentségben, a 

kenyér és a bor színe alatt.  

            Egyetlenegy Szentség, az Oltáriszentség, amit Krisztus 

Urunk nem feltámadása után, hanem közvetlen feltámadása előtt, az 

Utolsó Vacsorán (Első Szentmisén) alapított. Hitünknek ez a titka 

(csodája), nem csak az Utolsó Vacsora megismétlése, vagy 

visszaemlékezés egy eseményre, hanem a feltámadt Krisztus 

hathatós megjelenítése. Krisztus feltámadása és az Eucharisztia 

együtt bizonyítják, hogy a szeretet erősebb, mint a bűn és a halál! 

Az Oltáriszentségben Isten nemcsak adott valamit az embernek, 

hanem Önmagát ajándékozta nekünk. Ezért demonstrálunk (a 

Monstranciával), vagyis megmutatjuk és felmutatjuk az 

Úrfelmutatáskor átváltoztatott kenyeret- és bort, a Szent Testet és a 

Szent Vért, ezzel is bizonyítva, hogy az Úr valóban velünk maradt. Maga a 

demonstráció (latin kifejezés) bizonyítást jelent. Nem valami látványosságra törekszünk, 

hanem sokkal inkább Krisztus jótéteményeiről, ajándékáról és adományairól teszünk 

tanúságot.   

            Úrnapi körmeneteinket befejezzük, de az Oltáriszentség tiszteletét nem, azt 

folytatjuk minden Szentmisében és hétköznapi életünkben egyaránt. Az Eucharisztiában 
ünnepeljük az örökkévalóságot is, ünnepeljük, hogy a múlt is jelenné vált számunkra. 

Magunkhoz vesszük az örök élet kenyerét és az örök üdvösség kelyhét, hogy keresztény 

hétköznapjainkat is az ÚR NAPJÁVÁ változtassuk örök életünk eléréséig! És nem 

feledjük Krisztus evangéliumi tanítását: "Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 

bennem marad és én őbenne!" Minden szentáldozásban Isten találkozik az emberrel, így 

az Oltáriszentség az irántunk való isteni szeretet újra és újra ismétlődő születése. Amikor 
Isten áldását kérjük 4 oltárnál a világ 4 tájára, ez a Szentség az Egység Szentségeként 

egyesit Istennel- és embertársainkkal. 

          IME HITÜNK SZENT TITKA!  Íme az EGYSÉG, íme a múlt jelenné vált, íme az 
örökkévalóság: hitünk tökéletes és teljes közössége. Ebben a közösségben élünk, ezt 
cselekedve az Ő emlékezetére: Általa-Vele- és Benne, Hozzá kapcsolódva megújulunk a 
Teste- és Vére által megpecsételt szövetségben és önmagunkat is felajánlva építjük 
tovább az Ő Titokzatos Testét, az Egyházat.  
           És békétlen világunkban kérjük imáinkban továbbra is a velünk maradt Urunkat: 
"Krisztus kenyér, s bor színében, Úr és király a föld felett, forrassz eggyé békességben, 
minden népet és minden nemzetet!"    A  m  e  n. 
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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: Pap vagy te mindörökké,  

                                       Melkizedek rendje szerint.  

Énekek: 106 1-2,106 3,109,110,122,(Körmenetre 136), 

                                                            306,178. 
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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 29 10:00AM br. Pongrácz Antal                   Pongrácz Cilike  

Június 5 10:00AM Kispetik László                      Mócsán Ilona  

PARISH  COLLECTIONS 

May 21st Healing Mass: $637.00 

May 22nd : $ 1,701.00 

Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 



 

JUNE 26th, 

2016 

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. 

+ Today, there will be a second col-

lection, benefiting the missions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ On June 26th: We will have our 

ANUUAL PICNIC with an out-

door Mass at 11 a.m.  With that 

event, we are thanking Fr. Maciej 

for the 2 years he was our admi-

nistrator, 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.  
+ If you would like to rent the 
Mindszenty Hall for private events, 
we ask that you stop by the office at 
least three weeks before the re-
quested date.  

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 Szent-
mise előtt! 
+  Ma, az Úrnapi vasárnap egyben Missiós 
Vasárnap is. Verbita Missziós atya tarja ma a 
Szentmisét. Előre is köszönjük nagylelkű 
adományaikat a Misszió javára .      
+ Június 5. -  Hősökre és Trianonra em-
lékezünk. Szentmise után rövid megemlékezés 
és reggeli. Szeretettel hívunk és várunk min-
denkit.  
+ 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 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org  
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 
szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-
dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 
legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk 
irodájában, vagy hívja a Templomot. 
 

 

Archbishop Cupich invites eve-

ryone 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 pres-
ence 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. 

ÜNNEPEINK 
       Május 30. Szent István király ereklyéinek átvitele. Első királyunk sírját szentté 
avatásakor, 1083-ban felbontották, és alamizsnát osztó jobb kezét épen találták. A szent 
jobbot először a Bihar megyei Szentjobb kolostorban, majd Székesfehérváron őrizték. A 
török időben Raguzába jutott, s 1771-ben hozták haza Budavárába. Ma a Szent István 
bazilikában őrzik. 
      Május 31. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Ezt az ünnepet hazánkban július 2-án 
ünnepeljük (Sarlós Boldog-asszony). Mária megtudta az angyal szavából, hogy rokona, 
Erzsébet nemsokára szülni fog. Elmegy meglátogatni és segíteni őt. Jézusnak és az ő 
előhírnökének, Keresztelő Jánosnak első találkozása ez – és Erzsébet méhében 
„felujjongott a magzat”. A két szent asszony halhatatlan szavakkal (az „Üdvözlégy 
Mária” második részével, Mária pedig a Magnificattal) hirdeti a világnak a közeli üdvöt. 
       Pünkösd második vasárnapja utáni péntek, JÉZUS SZENT SZÍVE. Főünnep: 
Június 3. Ezen az ünnepen felidézzük azt a szeretetet, amely Jézus istenemberi szívéből 
áradt és árad ma is a világba. Megemlékezünk mindenről, amit Jézus értünk szeretetből 
tett: kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött, a fájdalmak férfia lett és a kereszten függő 
testét átjárta a katona lándzsája. Mi is szeressük őt teljes szívünkből, és legyünk érte 
készek minden áldozatra. 
Szívének minden gondolata az nemzedékről nemzedékre, hogy kimentse lelküket a 
halálból, és táplálja őket az éhínség idején. (Zsolt 32, 11. 19) 
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