
 

                          URUNK MENNYBEMENETELE   
         "Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján!"-imádkozzuk a 
"Hitvallásunk"-ban. De ez nem azt jelenti, hogy a menny "fent" van, mi meg 
itt "lent!" Így fejezzük ki a mennybemenetel csodáját, hogy van egy másik 
ország (állapot), amely láthatatlan, de ennek szintén örökösei vagyunk. Ez a 

kettősség a lényege kereszténységünknek is, hiszen várjuk az Úr második eljövetelét: 
mert Ő az Atyától "jön" és mindig az Atyához "megy". Így az Atyához vezető ÚT 
mindannyiunk számára.  
     Jézusnak a világból való távozása feltétele a Szent Lélek eljövetelének: aki az Ő 
művét fogja folytatni a világban! (Jn 16,5-11). Úgy is mondhatjuk, hogy a 
mennybemenetel csodája a feltámadás (HÚSVÉT) és a Szent Lélek eljövetele 
(PÜNKÖSD) közötti természetfeletti esemény: "Égbe szállt a Test, hogy földre 
szállhasson a Lélek!" Így a feltámadással-, a mennybemenetellel- és a pünkösdi-
csodával együtt nemcsak a múltra emlékezünk, hanem a jövőnket is, örök életünket is 
ünnepeljük, mert nem hagyott magunkra, velünk maradt örökre. (Mt 28,20). És a 
mennybe fölment Jézus által biztosított örök otthonunk nem szállodai szoba, ami 
testünknek biztosit pihenést, hanem lelkünk örök szállása, amelynek nincs helye és nincs 
címe, mert nem hely, hanem állapot, az örök boldogság állapota! És ami örök, annak 
nincs "kezdete" és nincs "vége", azt nem lehet befejezni, csak folytatni. És nekünk is az 
a feladatunk, hogy Jézus művét folytassuk, örök országát "építsük" már itt a földön.                        
Várva a mennybe ment Krisztus második eljövetelét, a Szent Lélek ereje kell, hogy 
irányítsa napjainkat- és tetteinket egyaránt, érezve hogy nem vagyunk egyedül, Ő velünk 
maradt a világ végéig. Kérjük, hogy a Szent Lélek kegyelmi-ajándékait megőrizve ne 
hagyjon magunkra küzdelmeinkben, hogy mennybemenetele nekünk is felemelkedésünk 
legyen.       A  m  e  n. 

ANYÁK NAPI IMA 
             Mindenható Istenem! Köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem, aki 
megtanított engem legelőször is imádkozni. Áldd meg őt, és áldj meg minden 
édesanyát, akik az anyai méltóságban részesültek, és vállalták mind-azokat a 
fáradalmakat, amelyeket miértünk tűrni és szenvedni kellett. Óvd meg őket, ahogyan ők 
óvtak bennünket minden veszélytől, lemondva minden kényelemről. 
             Add, Istenünk, hogy minden édesanya a Te Szíved szerint nevelje gyermekeit! 
És áldd meg kérünk, a nagyma-mákat is, akik nekünk szüleinket felnevelték. 
             Boldogságos Szűzanyánk, hozzád fordulunk. Fogadj minden édesanyát anyai 
palástod alá, segítsd őket, hogy olyan szeretettel gondozzák gyermekeiket, amint Te 
gondoztad egyszülött Szent Fiadat. Növeld az édes-anyánkban is, bennünk is a hitet, a 
reményt és a szeretetet; segíts, hogy soha el ne veszítsük ezt. Taníts meg arra, hogy 
Istenben bízva boldogok legyünk minden veszélyben, s hogy egykor a fényes égi 
hazában veled együtt dicsőíthessük a teljes Szentháromságot. Amen. 
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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: Ujjongás között ment föl Isten,  

                               az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.     

Énekek: 95 1-2-3,  95 4-5-6, 114,118, 131, 205, 306, 160. 

MÁJUS 8 - URUNK MENNYBEMENETELE 

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 8 10:00AM Kolonits György                      Kolonits Olga  

Május 15 10:00AM 
PÜNKÖSDVASÁRNAP 

Mócsán János                         Mócsán Ilona 

PARISH  COLLECTIONS 

May 1st: $ 1,101.00 

Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 



 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary  

every Sunday morning at 9:30 

before Mass. All are welcome 

to pray. 

+ Confession is available before 

mass on Sunday. 

+ Today, May 8th there will be 

a second collection benefiting 

the Catholic Charities 

+ We invite all parishioners 

and friends to attend mass and 

and pray together on Pentecost 

Sunday, May 15th, when there 

will First Communion at our 

Church. 

+ Also on May15th, there will 

be a special second collection 

benefiting the victims of the 

earthquake in Ecuador. 

+ 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, 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 of-

fice. 

+ To learn more about our 

events, visit 

www.stephenchurch.org.  

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 kér-
jük Isten Anyjának segítségét mindennapi életünkre. 
+ Köszönjük a Szt. István Magyar Iskola és a 
Bokréta tánccsoport tanulójainak és oktatójaiknak, 
hogy műsorukkal az anyák napját széppé, emlékeze-
tessé tették. Köszönet a megjelenteknek és a 
segítőknek. 

Simonyi László -MHBK elnök - felesége 
Maureen, hosszas betegség után Május 3-án 
megtért Teremtőjéhez. Emlékmiséje Május 14-
én 11 ó-kor lesz a Szt. István Király templom-
ban. Őszinte részvétünket fejezzük ki a 

Családnak. Nyugodjék békében!R.I.P. 
+ Imádkozzunk Stefanec Ilona mielőbbi 
felgyógyulásáért. 
+ Ma, Május 8. - A Szentmisén második gyűjtés lesz 
a rászorulók javára - Catholic Charities 
+ Szeretettel hívjuk a Szt. István templom híveit és 
támogatóit, a Május 15-én PÜNKÖSD  
vasárnapján- tartandó elsőáldozási Szentmisére. 
Ünnepeljünk és imádkozzunk együtt a gyermekek-
kel, akik először járulnak Szentáldozáshoz. 
+ Ugyan csak akkor, május 15-en Rendkívüli 
Második Gyűjtés lesz  az Ecuador földrengés 
áldozatainak javára. 
+ Június 26,  TEMLOMUNK ÉVI NAGY PIKNIK-
JE! 11ó-kor Szentmise.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 meg-
tekinthetik: www.stephenchurch.org  

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty ter-
mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 
templomunk irodájában, vagy hívja a Tem-
plomot. 
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő 
magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web 
oldalon tájékozódhat.  

OUR HUNGARIAN  
COMMUNITY AND HERITAGE 
+ 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 requested date.  
+ If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit 
www.chicagohungarians.com for in-
formation. 

      Május 12.- SZENT NÉREUSZ ÉS SZENT ACHILEUSZ VÉRTANÚK 
+304.: a két szent ünneplése már a második században kimutatható, de nyomai 
korábbra. Damaszkusz pápai szolgálatának éveire utalnak. Mindkét szent római kato-
na volt, a mai Terracinában. Diocletianus keresztény-üldözése során szenvedtek 
vértanúságot. Sírjuk a Domitilla-katakombában található. Sírjuk fölé a IV. században 
bazilikát építettek. 

SZENT PONGRÁC 
+304.: szenvedéstörténete alapján Pongrác a frígiai Sinnadában született, korán 
elveszítette szüleit, ezért nagybátyjával, Dénessel Rómába költötözött.  Itt egy ut-
cában laktak Kornél pápával, aki megkeresztelte Pongrácot. Diocletianus 
uralkodásának idején szenvedett vértanúságot, a Via Aureliana mentén lefejezték. 
Rómában, fehérvasárnap, a Szent Pongrác tiszteletére emelt templomban újították meg 
keresztségi hitvallásukat azok, akik húsvétkor részesültek a beavatás szentségeiben. Ő 
a gyermekek és a hamis tanúzástól szenvedők védőszentje. 

Május 13. - A FATIMAI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 
1916. május 13–1917. május 13-a között Lúcia Santos, Francisco Marto és Jacinta 
Marto fatimai gyermekeknek három angyali és hat Mária-jelenése volt. 1917. 
augusztus 13-án a Szűzanya Valinhosban jelent meg az elzárt gyermekeknek. A Szent 
Szűz imát, áldozat-vállalást és engesztelést kért Oroszországért. A felajánló imát XII. 
Piusz pápa 1942-ben, VI. Pál pápa 1964-ben és II. János Pál pápa 1984-ben végezte.  
A jelenések helyén 1918-ban épült egy kápolna, amelynek helyén 1928 és 1951 között 
kialakították a ma is látható kegyhelyet. A fatimai jelenésekhez  kapcsolódik az 1946-
ban elrendelt Világ Királynőjének ünnepe is. Valinhosban a magyarok építettek 
kápolnát, amelyet 1956. augusztus 12-én áldottak meg. 

SZENT MÁTYÁS APOSTOL 
Az Úr feltámadása után választották az  apostolok maguk közé a hűtlen Júdás helyére, 
hogy az Úrtól rendelt tizenkettes szám teljessé váljék. Júdeában, majd Etiópiában 
hirdette a hitet. A pogányok megkövezték, majd bárddal lefejezték. Ünnepe: május 14. 
(Magyarországon: február 24.) 

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/
chicagohungarians.com
chicagohungarians.com

