
 

                  HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA 

       JÉZUS "BÚCSÚBESZÉDE" nem a mai értelemben vett búcsúzás, 

mert itt maradt velünk (Mt 28,201) és ezt akkor érezzük igazán, ha 

megmaradunk szeretetében és az Atya szeretetében is.(Jn 15-9). És az 

ISTENI-SZERETET végtelen, nincs határa: Isten végtelenül szeret 

minden embert!           

           Megkeresztelkedésünk óta Isten gyermekei vagyunk: és egy gyermek is csak 

akkor tud egészségesen, testileg-lelkileg fejlődni, ha érzi, hogy szeretik. A "Főparancs" a 

szeretet-parancsa: SZERESD URADAT ISTENEDET és SZERESD FELEBARÁ-

TODAT, de ezt megelőzi, hogy "Isten szeret minket!" (1 Jn 4,10). 

És mi tudjuk-e nyitott lélekkel befogadni Isten szeretetét- és Isten jóságát?! Tudjuk-e 

továbbadni cselekvő szeretettel felebarátaink felé? Meg tudunk-e maradni az Ő végtelen 

szeretetében? (Jn 15,9 - 17). Maradjunk Benne-, Vele- és mellette! Mint élő 

szőlővesszők, maradjunk a szőlőtőn bő termést hozva, érezve azt, hogy minden tettünket

-, szavainkat-, gondolatainkat- és imáinkat átjárja Isten szeretete! 

          De érezve a szeretet fokozatait is:  

                   1."Szemet-szemért, fogat-fogért!" (Ez emberi törvény, Mózes törvénye). A 

szeretethez nem sok köze van. 

                  2."Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek 

másokkal!" 

                   3."A legnagyobb szeretet, ha valaki életét adja barátaiért!" (Jn 15,13). 

          És az Úr Jézus életét adta értünk, megváltott minket és csak rajtunk múlik, hogy 

mennyire vagyunk társai a megváltásban, ha nem is "Megváltók!" hanem "Változtatók!" 

Merünk-e napjainkban is "Változtatók" lenni? Cselekvő szeretettel tudunk-e változtatni? 

És most Pünkösd küszöbén kérjük azt a Kegyelmet a LEGNAGYOBB 

SZERETETTŐL, ISTENTŐL: "Urunk! -Áraszd ránk Szentlelkedet, hogy tanításod 

szerint helyesen szeressük egymást, hogy akik a keresztségben Fiad 

képére- és hasonlatosságára formálódtunk, általa az igaz szeretet 

példaképei lehessünk!"  A m e n. 

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.)  

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2015 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Maciej Galle 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

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: Az Úr megmutatta üdvösségét, a nemzetek színe előtt. 

Énekek: 229, 229-5-6, 88, 86, 205, 306, 171. 

MÁJUS 10 - HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA 

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, Saller Márta, Mátyás Mária, Mrs. Maureen  
Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Domokos Mária, Jacques Yez,  
Serfecz József, Megyeri Piroska, Joseph Toth, Neubauer Jószef,  
Babochay András, Szukitch Júlia, Jurasits Mária. 

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

Máj 10 10:00AM 
Marócsik József   Marócsik Család 

Kolonits György halálának 5. évfordulója  Kolonits Olga 

Máj 17 10:00AM Édesanyám emlékére   Pongrácz Cilike 

PARISH  COLLECTIONS 

    May 3rd 10:00 AM Mass:$ 811.00 

             Maint. collection:$ 123.00 

        7:00 PM Mass collection:$231.00  

Please support your Parish!  



 

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, May 10th there will be 

a second collection benefiting 

the veterans. Coffee and pastries 

will be served after the mass.  

+ For mass intentions, please call 

or stop by the office.  

+ On May 16th,  there will be a 

Healing Mass at 7:00 PM. 

+ On June 28th: We will have 

our ANUUAL PICNIC with an 

outdoor Mass at 11 a.m. Loca-

tion: LIONS WOODS, 210 S. 

River Road, Des Plaines  
+ We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number, please notify the office. 

+ To learn more about our 

events, visit 

www.stephenchurch.org.  
+ For those parishioners who 
cannot attend mass regularly, at 
GiveCentral.org,  donations 
could be offered to our church 
and to St. Stephen Hungarian 
School, as a one time or periodi-
cally, with a credit card or from  

a bank account. 

HIRDETÉSEK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a 

közös imádságra. 

+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 

előtt!  

+ Köszönet mindazoknak, akik az Anyák napi 

ünnepségen és ebéden részvettek, külön köszönet 

a Szt. István Magyar Iskolának , a Bokréta 

Tánccsoportnak és az oktatóknak az 

Édesanyákat köszöntő programért.  

+ Ma, Május 10 - 2. gyűjtés- Catholic Charities - a 

veteránok javára. Jószándékú adományaikat előre is 

köszönjük. A szentmise után kávéra és süteményre 

hívjuk a kedves híveket.  

+ Május 16- án, este 7:00-kór - HEALING MASS. 

+Június 28: TEMLOMUNK ÉVI NAGY PIKNIK-

JE! 11ó-kor Szentmise.A Szentmisén 2. gyűjtés 

lesz: Péter fillérek. Jószándékú adományaikat előre 

is köszönjük. Hely: LIONS WOODS, 210 S. River 

Road, Des Plaines, IL 60016 
 +Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-

tekinthetik: www.stephenchurch.org  

+ Azok részére akik ritkábban tudnak templom-ba 

járni, de szívűkön viselik a templomunk sorsát, 

lehetőség van adományozni templomunk és az Szt. 

István Magyar Iskola részére a GiveCentral.org   

web oldalon, hitel kártyáról vagy bank számláról, 

egyszeri vagy rendszeres adományokat ajánlani. 

+ Az emigrációs és az otthoni magyarság mély tisztelettel emlékezik 

Mindszenty bíboros úrra, halálának 40. évfordulóján. Gyújtsunk gyertyát 

és néma főhajtással mi is emlékezzünk a főpásztorra, aki vendége volt 

Szt. István templomunknak. Imádkozzunk Boldoggá avatásáért!  

 

    A Magyarország New York-i főkonzulátusa 2015.  május 31-31 között újra 
kihelyezett konzuli napokat tart Chicagóban.  Az egyszerűsített honosítási 
kérelmek mellett, egyéb állampolgársági és konzuli ügyekben is lehet 
felvilágosítást kérni.      Időpont foglalása KÖTELEZŐ. Útlevél ügyekben 
közvetlenül a külképviseleten és e-mailben kell egyeztetni, az alábbi címeken:  
 zskiraly@mfa.gov.hu, vsass@mfa.gov.hu, idoczi@mfa.gov.hu, 

bozsvari@mfa.gov.hu, hucons.NYF@mfa.gov.hu 
Egyéb ügyben telefonon: 212-660-7902, 212-660-7918, 212-752-0669 vagy  
Hucons.NYF@mfa.gov.hu e-mail címen. 
Helyszín: Norridge-i Református Templom, 8260 W Foster Ave. 
Időpontokat a következőktől lehet kérni: 
NY-i Fõkonzulátus: 212-660-7902, 212-660-7918, 212-752-0669, 212-752-0661 vagy 
Hucons.NYF@kum.hu 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 
szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-
dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 
legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk 
irodájában, vagy hívja a Templomot. 
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-
yar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon min-
denezekről 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 re-
quested date.  
+ If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit: 
chicagohungarians.com for more in-
formation. 

         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! 
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