ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to pray with us.
+ Confession time is available before
mass on Sunday.
+ Today, we celebrate Mothers Day
with a program by the St. Stephen
Hungarian School and Bokréta Dance
group, after mass, followed by lunch.
+ On May 13th, there will be a second collection benefiting the Catholic
Charities. After Mass everyone is invited for breakfast.
+ On June 3rd, everyone is welcome
for a breakfast after mass, then we’ll
remember about veterans and the Trianon Treaty.
+ On June 24th: We will have our
ANUUAL PICNIC 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 intentions for our
loved ones can be requested in the office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a
Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, segítségét 2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
családunkra, mindennapi életünkre.
Telephone: (773) 486-1896
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise Fax: (773) 486-1902
előtt!
Email: st.stephen@freemail.hu
+ Ma, Május 6 - Anyák napját ünnepeljük, a Szt. Web: http://stephenchurch.org
István Iskola és a Bokréta Néptánccsoport műsorral
Rev. Michael Knotek
köszönti az édesanyákat és a nagymamákat, majd Administrator:
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
edédre kivjuk a kedves vendégeket. Mindenkit
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos
szeretettel hívunk és várunk.
+ Május 13 - A Szentmisén második gyűjtés lesz a
MÁJUS 6 - HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
rászorulók javára, CATHOLIC CHARITIES.
Jószándékú adományaikat előre is köszönjük.
Szentmise után reggelire hívjuk a kedves híveket. Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
+Június 3 - Szentmise után reggeli, azután rövid
műsor keretében emlékezünk a Hősökre és Trianon May 6 10:00AM
Steven Kozma
Kozma Veronika
gyászos eseményére. Szeretettel hívunk minden
magyar testvérünket!
May 13 10:00AM
Benigno Gonzalez
Brau-Gonzalez Katalin
+ Június 24 - TEMLOMUNK ÉVI NAGY
PIKNIKJE! 11ó-kor Szentmise. Hely: LIONS
WOODS, 210 S. River Road, Des Plaines, IL
Énekek: 225, 86, 127, 89, 205, 306, 286.
+ Milka Zsuzsanna babysittert keres, érdeklődni
milkazsu@freemail.hu e- mail címen lehet.
Válaszos zsoltár: Az Úr megmutatta
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
üdvösségét a nemzetek színe előtt.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
MISSION STATEMENT
www.stephenchurch.org
St. Stephen King of Hungary Church serves the
spiritual needs of all Catholics in our
PARISH COLLECTIONS
A KATOLIKUS TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS VILÁGNAPJA – MÁJUS 6.
neighborhood, regardless of ethnicity, and also
April 29th: $ 248.00
A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) sajtóról és kommuni-kációról szóló „Inter Miriwelcome all Hungarians who want to pray in
Please support your Parish!
fica” kezdetű, 1963-ban kelt határozata kezdeményezte, hogy minden évben egy vasártheir language and keep their cultural
May God bless your generosity!
napon legyen a katolikus egyházban a Tömegtájékoztatás világnapja.
traditions alive!
1967 óta tartják ezt a napot, minden évben pápai üzenetet adnak ki, amely
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends of
meghatározza és kifejti a nap témáját. A Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsának jegyzéképarishioners who are sick and in need of God’s healing grace:
ben olvashatjuk: „már nem arról van szó, hogy használjuk fel az internetet, mint az evan- Baksay István, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos Mária, Jacques Yez,
gelizáció eszközét, hanem arról, hogy a mai ember életéhez hozzátartozik a digitális körn- Serfecz József, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária,
Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi,
yezet is. A technika, a tudomány és az internet védőszentje Sevillai Szent Izidor.
Kolonits Olga, Mocsán Ilike.
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Dear Parishioners,
Love is not a feeling. Love is an action. Certainly, there are feelings
involved in loving others but what the scripture readings for today are
highlighting is that love is an act which God, the Source of all love, bestows upon all people thereby giving them the capacity to love as well. It
is this divine love that keeps the world spinning. We are told in the reading from Acts that God’s love is not meant exclusively for a chosen few.
God loves everyone unconditionally. The reading from the First Letter of
St. John reminds us that love is of God, that is, it is a divine activity and we have been
made to love others as God loves all people.
In the gospel from St. John Jesus is telling us to love one another and he goes so
far as to say that we are no friend of his if we do not love in the unconditional manner
in which he loves. Notice that Jesus calls this a “command” to love, not merely a suggestion or a pleasant idea. Loving others makes us most like God. In a world where
there is so much violence and hatred I find Jesus’s words to us today refreshing even if
challenging. Some people are easy to love. Others are very difficult to love. And, of
course, it is not easy to love people who don’t love us in return and even worse to love
those who hurt us. However, Jesus does not provide any exceptions when he says, “It
was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear
fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name he may give
you. This I command you: love one another (John 15:16-17)." We were born for a purpose and the purpose is to be the love of God in the world. In turn, God will give us
everything we need to be happy in this life and to find our place in the glory of heaven
one day where love is utterly pure and radiant.
On this feast of Hungarian Mother’s Day these scriptures remind me of just how
wonderful an example I have from my own mother about how to love as God loves.
When I was a child and would get into arguments with other kids my mother would
always say, “You have to love everyone!” She continues to do her best in that regard
despite the health struggles she deals with these days. I am also continually inspired by
examples of mothers here at St. Stephen King of Hungary. The sacrifice that these
women continue to make for their children and grandchildren is astounding. Talk about
love in action! One of the most loving things one group of our mothers does here at St.
Stephen’s is to gather in church before Mass every Sunday and pray the rosary. This
gives me such consolation that they are calling upon the prayers of our Blessed Mother
for their families and for the family of St. Stephen. Mary is the one who protects us
and keeps us close to Jesus always as all good mothers do. She shows how to love as
Jesus loved.
I take this opportunity to thank all the mothers of St. Stephen for showing me
how to love as Jesus loves! May God continue to bless all of our mothers with peace,
good health, joy and all good gifts from God!
In God’s love,
Father Michael Knotek

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
6. Húsvéti Vasárnapunk Jézus mennybemenetele előtti vasárnap. Az
evangélium Jézus búcsúbeszéde, ami nem a mai értelemben vett "búcsúzás" mert
velünk maradt! (Mt 28,20). Ezt érezzük is, ha megmaradunk szeretetében, és az
Atya szeretetében is. (Jn 15,9).
Amikor megkereszteltek bennünket Istennek gyermekei lettünk: és egy gyermek csak
akkor tud egészségesen, testileg-lelkileg fejlődni, ha érzi, hogy szeretik. Isten Maga a
Végtelen Szeretet, Ő szeret minden embert. (1 Jn 4-10). Mindannyiunknak nyitott lélekkel
kell befogadnunk ezt a Szeretetet, mint Isten jóságát és továbbítani, tovább adni felebarátink
felé, Jézus Krisztus akaratát teljesítve: "Megmaradva az Ő szeretetében!"
De ez a vasárnapunk, május első vasárnapja anyák napja is, és egész május égi
édesanyánknak a Szűz Anyának a hónapja. Ma köszöntjük és ünnepeljük az édesanyákat és
imádkozunk értük, hogy legyenek a magyar családokban is a magyar jövő számára
gyermeket nevelő jó édesanyák. És ahogyan kapcsolatot teremtünk és közösségben vagyunk
égi- és földi Édesanyánkkal Anyaszentegyházunkban, ugyanúgy kell közösségben lennünk
Krisztussal is.
Imádkozzunk azért, hogy Isten szeretetében megmaradva, élő közösséget építve
egyházában az igaz szeretet példaképei lehessünk és Szentlelkének vezetésével és
irányításával minden áldozatot meghozzunk egy megújuló élet reményében. A m e n.
BOLDOGGÁ AVATTÁK BRENNER JÁNOST - 2018. MÁJUS 1.
Hívek tízezrei gyűltek össze a magyar Egyház örömteli ünnepére, Brenner János
vértanú pap boldoggá avatására május elsején Szombathelyen, az Emlékmű-dombon. A
szentmise főcelebránsa Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja
prefektusa, szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt.
Brenner János 1931-ben született, Szombathelyen, gondos, szerető, katolikus
családban, 1955 nyarán papszenteltek. Szentelési jelmondatának Szent Pál szavait
választotta: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik”. Újmiséjét Szombathelyen, a
Szent Norbert Lelkészség templomában mutatta be, ahol két testvére, László és József
segédkezett, a szentbeszédet pedig az akkori teológiai tanár, Winkler József mondta.
János atya püspökétől csak egyetlen beosztást kapott. Rábakethelyre szólt a küldetése.
Alázattal és szeretettel közeledett mindenkihez, a legegyszerűbb emberekhez is.
1957. december 14-én, éjfél körül egy fiatalember zörgetett a plébánián, egy korábbi
ministráns. Elmondta, hogy nagybátyja súlyos beteg, sürgősen papot kért. A káplán atya
felöltözött, felment a templomba, magához vette a betegek olaját és az Oltáriszentséget. És
elindult a közeli falu felé, ahová hívták. De már alig száz méterrel a templomtól
megtámadták. Ekkor még elmenekült. Nem visszafordult a plébániára, hanem vitte az
Oltáriszentséget a betegnek, pedig a gyilkosok csoportja épp az állítólagos beteg házánál
várta. Harminckét kés-szúrással, brutálisan oltották ki az életét. Magát nem tudta
megvédeni, de az Oltáriszentséget megóvta a meggyalázástól. Úgy találtak rá, hogy kihűlt
balkeze még szorította az Oltáriszentséget tartalmazó táskát a szíve fölött.
Hosszú évtizedek óta imádkoznak János atya sírjánál a hívek. Kápolnát emeltek
vértanúsága helyén. Boldoggá avatásáért sokan imádkoztak. Az ő példája egyetlen hatalmas
tanúságtétel az Oltáriszentség és a krisztusi papság mellett. Keresztény hitünk és életünk
középpontja maga Jézus Krisztus. ( Magyar Kurír)

