
 

 

Húsvét 6. vasárnapja     

            OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

     Amikor Péter megérkezett (Cezáreába), Kornéliusz (százados) eléje sietett, és a lábához 

borult, hogy hódoljon neki. De Péter fölemelte. „Állj fel – mondta –, hisz én is csak ember 

vagyok.” Majd szólásra nyitotta ajkát és ezeket mondta: „Valóban, el kell ismernem, hogy 

Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt, 

és az igazságot cselekszi.” 

     Péter még be sem fejezte a beszédet, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hall-

gatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy 

a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt. Mert hallották, hogy megkapták a nyelvek 

adományát, és magasztalják az Istent. 

     Péter megszólalt: „Meg lehet-e tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szentlelket éppen 

úgy megkapták, mint mi?” Elrendelte tehát, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg 

őket. Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig. Ez az Isten igéje.   

           SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből 

      Testvéreim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van! Mindenki, aki szeret, Is-

tentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. 

Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy 

általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret min-

ket, és elküldte a Fiát, bűneinkért engesztelésül. Ez az Isten igéje.   

           ALLELUJA 
      Jézus mondja: † „Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja, 

és hozzá költözünk.”     

          † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

     Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Amint engem szeret az Atya, úgy 

szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsai-

mat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megma-

radok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen benne-

tek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint 

én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja 

barátaiért. 

      Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket 

többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak bennete-

ket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok 

engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt 

hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nek-

tek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást! 

      Ezek az evangélium igéi. 
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                                          a nemzetek színe előtt.    

            
 

      In your prayers, please remember these parishioners or relatives 

and friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing 

grace:   Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, 

Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva. 
 

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! 

MÁJUS 9. - HÚSVÉT 6. VASÁRNAP 

6th Sunday of Easter 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 

May 9 10:00AM 
Édesanyákért, Nagymamákért/ Mothers and Grandmothers 

Schrantz Rózsi mielőbbi felépüléséért                    Barátnői  

Recovery of Rose Schrantz                                       Friends        

May 16 10:00AM 
Édesanyám emlékére                                       Pongrácz Cilike  

Memory of my Mother                                    Cilike Pongrácz 

PARISH  COLLECTIONS  

May 2nd :  $ 508.00 

Maint. collection: $20.00  

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

IMÁDSÁG VASÁRNAPRA (Húsvét 6. vasárnapja) 
    Istenünk:  
    Köszönjük, hogy Jézus életét adta értünk.  
    Köszönjük, hogy barátai lehetünk, ha megtartjuk, amit parancsolt nekünk.  
    Köszönjük, hogy meghívott és kiválasztott minket, és arra rendelt, hogy az emberek 
között szolgáló szeretetünkkel gyümölcsöt teremjünk.  
    Köszönjük, hogy azt akarja: örömünk teljes legyen.  
    Segíts, hogy ne szakadjunk el tőle! 
    Segíts, hogy parancsait sose tévesszük szemünk elől.  
    Jézus felszabadít bennünket, és arra tanít, hogy felismerjük: a törvény teljessége a 
szeretet, amely türelmes, amely nem féltékeny, amely nem keresi a magáét, amely nem 
örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal.  
    Köszönjük, hogy Jézus ura életnek és halálnak. 
    Erősíts meg minket, hogy szolgáló szeretetünkkel tanúságot tehessünk Róla, aki azt 
akarja, hogy örömünk teljes legyen.          (RK) 
 
  Néked ajánljuk, Szűzanyánk,  A legszebb hónap 
alkonyát. 
  Ezer nép híven zengi ma: Ó, üdvözlégy, Mária! 
 Énekli tiszta gyermekajk S kik érzik a sok földi bajt, 
Esengve száll szívük dala: Ó, üdvözlégy, Mária! 
Hallja a bűnös és zokog, Hogy elhagyta a hajlokot, 
Melyben a legszentebb ima: Ó, üdvözlégy, Mária! 
Ó, tudjuk: május estelén Az égben is több lesz a fény 
S zengőbb az angyalok dala: Ó, üdvözlégy, Mária!           
(SzVU 188.) 
         
       DSIDA JENŐ: HÁLAADÁS    

 
 

Köszönöm, Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.    

 
 
 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
– itt a földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. 
Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!   

 
 

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg 
szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem 
fárad, 
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! 

 

 

HIRDETÉSEK  

+ Május, a Szűz Anya hónapja, imáinkban kér-

jük az ő segítségét mindennapi 

életünkre.Ebben a hónapban Szentmise előtt 

imádkozzuk el közösen a Lorettói litániát, 

melyre szeretettel hívjuk híveinket. 

+ Isten éltesse az Édesanyákat, Nagymamákat! 

+ Ma, Május 9 - 2. gyűjtés lesz , Catholic 

Charities - Mother's Day. Kérjük a híveket, 

hogy használják az erre a szándékra kijelölt 

borítékot, segítsünk a szegényeken! Adomán-

yaikat előre is köszönjük. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 

jelentkezzen az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before 

Mass. All are welcome to join us in 

prayer. 

+ Today, May 9th there will be a sec-

ond collection for the 

 Catholic Charities, please use the 

envelopes designated for that. We 

thank you all for your donations. 

+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  

 

 

HIT ÉS KÖZÖSSÉG 

           Az Egyház történelmében mindig voltak olyan 

időszakok, amikor egyesek hitvallása mások hitének 

megerősítésére szolgált. Senki sem tud sokáig egyedül küsz-

ködve hinni! Közösségre van szüksége, amely védelmezi, 

erősíti. A kereszténység csak a szeretet közösségében tud 

kibontakozni, amelyet Jézus Krisztus Egyházként alapított, s 

csak benne tud teremtő módon életté válni.       

                                         Georg Moser 

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.) 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!   

 
 

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg 
szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem 
fárad, 
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! 


