Húsvét 4. vasárnapja
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Abban az időben Pál és Barnabás Pergén keresztül eljutott a pizidiai Antiochiába. Itt egy
szombaton bementek a zsinagógába, és leültek.
Amikor a gyülekezet szétoszlott, a zsidók és az istenfélő jövevények közül sokan Pál és
Barnabás nyomába szegődtek. Ezeket arra biztatták, hogy tartsanak ki az Isten kegyelmében.
A következő szombaton csaknem az egész város összegyűlt, hogy hallja az Isten szavát.
Amikor a zsidók meglátták a nagy tömeget, irigység fogta el őket, s rágalmakat szórva
próbálták Pál szavait meghazudtolni.
De Pál és Barnabás bátran megfeleltek nekik: „Először nektek kellett hirdetnünk az Isten
szavát. De mert visszautasítottátok és méltatlannak ítéltétek magatokat az örök életre, most a
pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr: »A pogányok világosságává tettelek, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig.«”
Amikor a pogányok ezt meghallották, örültek, magasztalták az Isten szavát, és hittek is
mind, akik az örök életre voltak rendelve. Elterjedt az Úr szava az egész környéken.
A zsidók azonban felbujtatták az előkelő vallásos asszonyokat meg a város tekintélyesebb férfiait, és üldözést szítva Pál és Barnabás ellen, elűzték őket a vidékről.
Ők – bizonyságul ellenük – lerázták lábukról a port, és Ikóniumba mentek. A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek. Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből
Én, János, akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből
és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a
kezükben pálmaággal.
Ekkor a vének közül az egyik megszólított, és azt mondta: „Ezek a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.
Ezért állnak Isten trónja előtt, s éjjel-nappal szolgálnak neki a templomban. A trónon ülő
oltalmat nyújt nekik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem
másfajta hőség.
Mert a Bárány, aki a királyi trónon ül, legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket. Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet.” Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Jézus mondja: † „Én vagyok a jó Pásztor, * ismerem juhaimat, és juhaim ismernek
engem.”
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki
nem ragadja ki őket kezemből.
Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki
senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.” Ezek az evangélium igéi.
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MÁJUS 8 - HÚSVÉT 4. VASÁRNAP
4th Sunday of Easter
Nap/Day

Idő/Time

Maj 8

10:00AM

Maj 15 10:00AM

Miseszándék/Intention

Memory of Anna Sándor
Memoryof my Mother
Édesanyám emlékére

Kéri/Requested By

Dobovanszky Margit
Szabó Margit
Pongrácz Cilike

Énekek számai: 229, 88, 119, 86, 306,195.
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Mi

az ő népe vagyunk,
és legelőjének nyája.

MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves the PARISH COLLECTIONS
May 1st coll.: $ 747.00
spiritual needs of all Catholics in our neighborEaster coll.: $ 820.00
hood, regardless of ethnicity, and also welcome
Isten fizesse meg mindenki
all Hungarians who want to pray in their lan- nagylelkű Húsvéti adományát!
guage and keep their cultural traditions alive! May God bless your generosity!
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.

ELMÉLKEDÉS
Már a gondolat is kissé nyomasztólag hat ránk, ha hivatásunk súlyos terhére
gondolunk, amelyre Isten kiválasztott minket. Úgy vagyunk, mint Péter apostol, amikor a hullámok fölött járt, és a tornyosuló vihartól megrettenve az Úrhoz kiáltott:
„Uram, ment meg engem!”
Ha az ember nem tud saját erejéből ilyen feladathoz felnőni, segítségére jön a
mindenható Isten, aki mindenféle ellentmondás és sorscsapás közepette évszázadokon
át kormányozta Egyházát. Bizonyára nekünk is segíteni fog, aki Isten szolgáinak
szolgái közt a legkisebb és legutolsó vagyunk. Kezünket Krisztus kezébe téve és reá támaszkodva lépünk mi is annak a hajónak a kormányához, amelyet Egyháznak
nevezünk. Ő a viharok közt is állandóan velünk van: bátorít, erősít és vigasztal minket.
I. János Pál pápa
IMÁDSÁG PAPI HIVATÁSOKÉRT
Jézusom, a lelkek isteni Pásztora, aki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá
tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nem ifjú lelkeket is, hogy taníványaiddá és
segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért
folyton megújítod papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél
többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Testedet, az
Egyházat. Add, hogy a föld sója és a világ világossága legyenek. Amen. VI. Pál pápa
ZSINATI TANÍTÁS
Az emberek megváltásának és Isten tökéletes dicsőítésének művét az Úr Krisztus
teljesítette be: főleg szenvedésének, a halálból föltámadásának és mennybe menetelének húsvéti misztériuma által. Így a mi halálunkat saját halálával legyőzte, és az életet
föltámadásával újjá alkotta. A kereszten meghalt Krisztus oldalából fakadt az a
csodálatos Szentség, amely maga az Egyház.
– II. Vatikáni Zsinat Liturgikus Konstitúciója, 5
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 mindazokat a fáradal-makat, 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.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the
rosary every Sunday
morning at 9:30 before
Mass. All are welcome to
pray with us.
+ Today, May 8th there will
be a second collection for
the Catholic Charities,
please use the envelopes
designated for that. We
thank you all for your donations. Coffee and pastries
will be served after Mass.
+ Next Sunday, May 15th,
we invite everyone to join
us in celebrating Fr. Skerl
Alphons 93rd birthday, and
67th anniversary also Fr.
Ed’s 47th anniversary of
being ordinated. Lunch 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.

HIRDETÉSEK
+ Május, a Szűz Anya hónapja, minden vasárnap a mise
előtt rózsafűzért imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. Szeretettel várunk mindenkit erre a közös imára.
+ Ma, 2. gyűjtés lesz , Catholic Charities. Kérjük a híveket, hogy használják az erre a szándékra kijelölt
borítékot, segítsünk a szegényeken! Adományaikat előre
is köszönjük. Szentmise után sütemény és kávé lesz.
+ Május 15. A Szentmisét Fr. Skerl és Fr. Ed szolgáltatja
a híveknek. Szentmise után szeretetvendégségre hívjuk a
megjelenteket , melynek keretében ünnepeljük Fr. Skerl
93.születésnapját, Fonzi atya pappászentelésének 67., Ed
atya pappászentelésének 47. évfordulóját. A jó hangulathoz a zenét Udvary Alex cimbalmos és 3 tagú zenekara szolgáltatja. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
+ Május 22. A gyászoló Bicók család szeretettel hívja a
barátokat és ismerősöket , a szeretett férj, apa, nagyapa
Bicók Pál emlékmiséjére és azt követő ebédre. Mindenki
által szeretett és tisztel Bicók Pali Áprils 29-én hosszas
betegség után megtért Teremtőjéhez. A jó Isten adjon
neki örök nyugodalmat, a Családnak megnyugvást Isten
akaratában. R.I.P.
+ Május 29. Szentmise után rövid műsor keretében emlékezünk a Hősökre és Trianon gyászos eseményére.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt.
+ 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 megtekinthetik: www.stephechurch.org.

Easter flowers: Memory of Adele Butkovich and Robert Gadbois from: Claire Gadbois

