Keresem Istent, de hogyan találom meg? – Hat jó tanács
1. Először az alázatot keresd! Ha úgy érzed, elakadtál a lelki keresésben, tedd félre
magát az istenkeresést, és keresd inkább az alázatot! Ennek fontosságát nem lehet eléggé
hangsúlyozni. A gőggel tudjuk szinte legbiztosabban kizárni Istent az életünkből. Minden erőddel törekedj arra, hogy alázatosabb ember légy! Az alázat nem önmagunk alulértékelése, megvetése vagy jó tulajdonságaink tagadása. Alázatos az, aki nem tulajdonít saját magának túl
nagy fontosságot, aki számára egyedül Isten a fontos. Jó indítást adhat, ha olyan személyekről
olvasol, akiket alázatosságukról ismertek a történelem során.
2. Kerüld a gúnyolódást! Határozd el, hogy egy időre a gúnyolódás minden forrásától
távol tartod magad: ne nézz olyan tévéműsort vagy weboldalakat, ahol mások rovására
tréfálkoznak (még ha híres emberekről vagy politikusokról van is szó); ha beszélgetésben
ilyesmi kerül elő, válts témát vagy mondj valami pozitívat, és te se tégy gúnyos megjegyzéseket! Magad is meglepődsz majd, mekkora változást hoz ez a lelkedben.
3. Olvasd a nagy keresztény szerzőket! Isten felé való megnyílásunk kulcsa a szív átformálódása, a lélek odafordulása Istenhez. Arról sem feledkezhetünk azonban meg, hogy az istenkeresés egyáltalán nem jelenti azt, hogy félretesszük a logikát és az értelmet. Épp ellenkezőleg: ha merünk feltenni nehéz kérdéseket és meghallgatjuk a nagy keresztény gondolkodók
válaszait, az csak közelebb visz Istenhez. Ajánlom Szent Ágoston, Aqinói Szent Tamás, C.S.
Lewis, G.K. Chesterton műveit.
4. Próbáld ki! Hiszem, hogy Isten létezése bizonyos értelemben bizonyítható, amennyiben megértjük, hogy Isten a Szeretet, és aminek a létét bizonyítani akarjuk, maga a Szeretet.
Ehhez nem elég adatokat elemezni vagy könyveket olvasni. Hogy megszerezd a keresett
„bizonyítékot”, a valóságban is ki kell próbálnod: élj úgy egy ideig, mintha Isten valóban létezne! Imádkozz; tartsd meg a tízparancsolatot; légy jó az emberekhez, szeress mindenkit, még
az ellenségeidet is; olvasd a Bibliát; fejezd ki Isten felé azt hálát és tiszteletet, amit megadnál
neki, ha létezne! Amint Pascal javasolta: próbáld ki csak egy ideig, s figyeld, mi történik!
5. Gyakran imádkozz! Ez a legeslegfontosabb lépés. Tudom, olyan, mintha saját magadhoz beszélnél. Nem látod értelmét. Én is nagyon sokáig így voltam vele. De semmi sem pótolja
azt, ha az ember rendszeresen, alázattal, nyitott szívvel-lélekkel Istenhez fordul. Ha semmi sem
jut eszedbe, elmondhatod például Szent Ferenc imáját, vagy ilyen egyszerűen is fohászkodhatsz: „Istenem, szeretnélek megtalálni. Mutasd meg, hogyan találhatok rád! Figyelek.”
6. Légy kész mindenről lemondani! Az istenkeresés egyik legfőbb akadálya az, hogy az
emberek nem hajlandóak lemondani földi kívánságaikról azért, hogy megtalálják Istent. Mindkét világból kiszemezgetnék a jót: istenkapcsolatra vágynak, de közben földi vágyaikhoz is ragaszkodnak. Egy matematikai igazság személytelen; az életedet nem befolyásolja az, hogy
felismerted: a2+b2= c2. Isten igazsága azonban személyes és életformáló. Isten minden jó forrása, ezért Isten ismerete egyben a Jó ismerete. S ha nem vagy nyitott rá, hogy újfajta módon
értelmezd, mi a Jó, akkor nem vagy igazán nyitott Istenre.
A záró gondolat ez: keressetek, és találtok! Ha megérted, mit jelent igazán, teljes lényeddel - értelmeddel és szíveddel - keresni; ha megérted, hogy a megtalálás hosszabb időbe is telhet, s hogy valójában egy életre szóló, élő, fejlődő kapcsolat felépítésére vállalkoztál - akkor
megtalálod Istent.
Magyar Kurír
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MÁJUS 6 - HÚSVÉT 5. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

MÁJ 6 10:00 AM

Kolonits György emlékére

MÁJ 13 10:00 AM

Elhunyt Antal bátyámért
Mary and Johny Csuk

Kéri/ Requested By

Nagy Imre és Családja
Henning Ottó és Családja
Marianne Ballek és Családja

Válaszos zsoltár: Dicsérlek téged, Istenem,
szent néped körében.
Énekek: 90, 86, 139, 140, 88, 306, 184/B.
PARISH COLLECTION --Apri 29th : $ 510.00
Hall renting - M.H.B.K.: $ 50.00
Thank you for your donation! Support your Parish!
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!

ISTEN ÉLTESSE
AZ ÉDESANYÁKAT!

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends of
parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:Mr.&Mrs. Szalai
István, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi,
Butkovich Adél, Boesze János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János,
Katona Jenö, Szabó Terike, Lakatos Éva.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to pray
with us.
+We welcome again Fr. Adam who’s
celebrating today the mass for us.
+Today after the mass, there will be
the annual Mother’s Day luncheon.
+On May 13th, there will be a second collection for the Catholic
Charities.
+ Those wishing to schedule a confession, please contact Fr. Siklodi.
+We ask that if anyone has changed
their address or phone numbers to
please notify the office.
+On September 23rd, at the Holy
Name Cathedral, there will be a a
mass celebrated by Cardinal George
for the couples who celebrate their
50th anniversary. For information
please inquire in the office.
+For mass intentions, please call or
stop by the office.
+We would like to ask our parishioners to please be considerate to
others when parking in front of our
church in the handicapped space.
This will ensure that older parishioners with proper permits will get
priority.
+To see more about events at our
church, visit our website at
www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+Május a Szűz Anya hónapja, rózsafűzért
imádkozunk vasárnaponként a Szentmise
előtt 1/2 10-től. Kérjük Mária segítségét mindennapi életünkre.Hívunk és várunk mindenkit a közös imádságra.
+Szeretettel köszöntjük Ádám atyát körünkben, aki a mai Szentmisét bemutatja híveinknek.
+Ma, a szentmise után lesz a Templomunk
Anyáknapi ebédje.
+Május 13-án a Szentmise keretében 2. gyűjtés lesz a szegények, elhagyatottak önmaga
hibáján kivül az utcára került rászorulók
javára. Legyünk bőkezűek. Jószándékú
adományaikat előre is köszönjük.
+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse beteg és szeretnék, hogy Sándor atya
meglátogassa, jelentsék be az irodában, vagy
hívják a Templomot.
+ Gyónásra lehet jelentkezni, kerjük hívják
Sándor atyát időpont egyeztetésre.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Szeptember 23-án a Bíboros Úr misét mond
a Katedrálisba azoknak, akik ebben az évben
ünneplik házasságuk 50. évfordulóját. Amennyiben híveink között van, aki most ünnepel
és szeretne a misén résztvenni, kérjük jelentkezzen az irodában Június 10-ig. Kérjük, szóljanak ismerőseiknek is.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik:
www.stephenchurch.org

OUR HUNGARIAN COMMNITY + Kérjük a híveket, hogy a mozgáskorlátozásra kijelölt helyet hagyják szabadon azok
AND HERITAGE
számára, akik jogosultak erre. megértésüket és
együttműködésüket!Legyünk tekintettel fele+If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private events, barátainkra, akik rászorulnak a Templom előtt
kijelölt 4 parkoló helyre. Köszönjük
we ask you to stop by the office at
megértésüket és együttműködésüket!
least three weeks before the requested date.
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+On May 20th, between 9-10 AM, the
Prime minister of Hungary, Orban
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
Viktor, will meet the Hungarian
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
community at our church during his
visit to Chicago. Come and support the Aki szeretné Templomunk Mindszenti termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
Hungarian community.
+If you would like to know more about szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
templomunk irodájában, vagy hívja a
Hungarian events taking place in our
Templomot.
area, please visit
+Magyarország Miniszterelnöke, Orbán
Viktor úr, meglátogatja a Chicagói közösséget, Május 20-án. Helyszín- a Szt. István
Kihelyezett konzuli napok
templom d.e. 9 és 10 óra között.
Clevelandon május 7–én, 8-án és
Jelenjünk meg minél többen, köszöntsük a
9-én.Időpont foglalása KÖTELEZŐ.
#212-752-0669 zbencsik@mfa.gov.hu Miniszterelnököt!
vsass@mfa.gov.hu
#212-752-0661 +Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar eseményekről, programokról, a
hucons.NYF@mfa.gov.hu
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz Anya, keservét a
búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem
segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyemekidnek,
nem Te soha nem veted meg. Hol a szügség kínja nagy,
mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg Mária, ó,
irgalmas Szűz Anya!

