
 

 

megkeresztelkedni   .” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, most fogod he-

lyreállítani Izrael országát?” Ő azt felelte: „Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időponto-

kat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll 

rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában 

és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezeket elmondta, a szemük lát-

tára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták. 

          Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg 

mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: „Galileai férfiak! Miért álltok itt égre 

emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan 

most szemetek láttára a mennybe ment.” 

         Ez az Isten igéje. 

             SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből 

          Testvéreim! Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcses-

ség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt! Gyújtson világosságot lelketekben, 

hogy megértsétek: milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örök-

ség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mirajtunk, 

hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és 

a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és 

uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nemcsak ezen a világon, hanem az el-

jövendőben is. 

        Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste, és 

teljessége annak, aki mindent mindenben betölt.  

       Ez az Isten igéje. 

           ALLELUJA 
      Jézus mondja: † Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! * Én veletek vagyok 

a világ végéig.  

         † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

        Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük: 

„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a 

halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot 

kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért 

ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.” 

        Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás 

közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. 

Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dic-

sérték és magasztalták Istent.  

        Ezek az evangélium igéi. 

 

 

Énekek számai: 95, 132, 90, 89, 306, 284. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR:  

           Ujjongás közt ment föl Isten,  
     az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 
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  MÁJUS 29 - URUNK  MENNYBEMENETELE  
Ascension of the Lord 

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 29 10:00AM 

Memory of my Mother                    Katona Marika 

Édesanyám emlékére    

Jun 5 10:00AM Memory of Paul Bicok              Mr. Mrs. James Nagy  

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 22th coll.: $  2,725.00 

      Isten fizesse meg templom 

tagjaink nagylelkű adományát! 

May God bless your generosity!                           



 

 

JÚNIUS: JÉZUS SZÍVE HÓNAPJA 

           A Jézus Szíve tisztelet dogmatikai megalapozása a Szentírásra megy vissza és a 

hagyomány adataira támaszkodott. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet 

szimbóluma. A Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, 

de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. A személyes egység réven Jézus egész 

embersége az isteni személy kifejezője. Az egyházi dokumentumok szerint a szív nem 

pusztán jel-képe Jézus szeretetének, hanem valóságos emberségének kifejezése, 

amelyet áldozatul adott értünk. A szívben nemcsak Jézus emberi, hanem isten-emberi 

szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek 

iránti szeretetet.  

PÜNKÖSD VIGÍLIÁJA 

          Legnagyobb ünnepeit az Egyház vigíliával ünnepli. Pünkösd előestéjén arra 

emlékezünk, hogy a Szűzanya és az apostolok imádkozva várták a Szentlélek 

eljövetelét. Nekünk is szükségünk van a Szentlélek ajándékára. Buzgó és állhatatos 

imával tegyük erre méltóvá magunkat. 

          Jézus élő vízhez hasonlítja a Szentlelket, mert betölti az igazságra és a szeretetre 

szomjazó szívünket. Örömmel merítsünk az élő vizek forrásából. 

A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE 

             A Magyar Hősök Emléknapját minden év utolsó vasár-napján 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.  

IMÁDSÁG AZ ELESETT HŐSÖKÉRT 

          Örök, mindenható Isten! Hazánk szabadságáért és a függetlenségéért vívott 

csatákban és a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörgünk most szent 

Fölségedhez. Te láttad Urunk küzdelmeiket, szorongatottságaikat, szenvedéseiket és 

vérük hullását. Kegyelmedbe ajánljuk őket: Urunk Istenünk. Ismerd el magadéinak 

őket: ne emlékezzél vétkeikre, amelyekkel életükben megbántottak Téged. Bárhol 

porladjanak is csontjaik, adj nyughelyet nekik az örök békesség honában, és 

örvendeztesd meg őket szent színed látásával. [...] Add Urunk, hogy hősi halottaink 

életáldozata és nagy magyar elődeink példája minket is lelkesítsen és buzdítson az igaz 

haza-szeretetre. 

 
 

 

 

HIRDETÉSEK  
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért imád-

kozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. Szeretettel 

várunk mindenkit erre a közös imára. 

+  Ma, Május 29. Szentmise után sütemény és 

kávé lesz, majd rövid műsor keretében em-

lékezünk a Hősökre és Trianon gyászos esemé-

nyére. Szeretettel hívunk és várunk minden érdek-

lődőt. 

+ Június 5. - Pünkösd Vasárnapja, Mise után reg-

gelire hívjuk a megjelenteket. 

+ 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 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 

jelentkezzen az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-

tekinthetik: 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. 
+ Next Sunday is Pentecost Sun-
day, breakfast 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 envelopes 
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. 
 

Urunk mennybemenetele 
             OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

          Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus 

egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott aposto-

loknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: 

negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. 

          Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagy-

ják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallot-

tatok: „János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok  


