
 

            FÖLMENT A MENNYBE...! 
       Az Úr Jézus Krisztus testből- és lélekből álló valóságos embertestvé-
rünk, és ugyanakkor az Atyaistennel egylényegű Fiúisten, aki az Atyához 
vezető út lett mindannyiunk számára. Krisztus viszonya az Atyával örök: Ő 
mindig az Atyától "jön" és mindig az Atyához "megy". Ez a Jézusi-Út: Vele 
és "Benne élünk, mozgunk és vagyunk!" (ApCsel 14,28) 

       Jézus a MENNYBE MENT (ascendit in Caelum: ünnepe áldozócsütörtök, a Húsvét 
utáni 40. nap), a Boldogságos Szűzanya a MENNYBE VÉTETETT (assupta est: ünnepe 
augusztus 15, Nagyboldogasszony napja). 
        Amit a beszámolók leírtak (pl. az Evangéliumok, ApCsel., stb), csupán Jézus 
mennybemenetelének, mint természetfeletti eseménynek (csodának) a jelei. Az 
apostolok- és a tanítványok e jeleket látva értették meg, hogy a feltámadt Jézus 
visszatért az Atyához. (És ez a visszatérés emberi szemmel nem látható!). Az ember 
számára láthatatlan, hogy Isten belevonzza Jézus Krisztus feltámadt emberi természetét 
(és az Őt követő embereket is) saját-isteni-örök dicsőségébe! Ugyanúgy láthatatlan, de 
érezhető módon, az Általa megígért Szentlélek kell, hogy vezesse lépteinket és 
egyengesse számunkra az égbe vezető útat! Érezve azt, hogy ÉGBE SZÁLLT A TEST, 
HOGY FÖLDRE SZÁLLHASSON A LÉLEK: kérjük állandóan imáinkban, hogy ne 
hagyjon magunkra, hanem a Lélek erejével tegye hatékonnyá munkánkat Isten 
Országának építésében! Mert a világból való távozása alapvető feltétele a SZENT-
LÉLEK ELJÖVETELÉNEK, aki az Ő művét fogja folytatni a világban: Jn 16,5 -11. 
        A feltámadással-, a mennybemenetellel- és a pünkösdi-csodával együtt nemcsak a 
múltra emlékezünk, hanem a jövőnket is (örök-életünket!) ünnepeljük! Ugyanigy 
ünnepeljük a mennybemenetellel J.Kr. megdicsőülését: vagyis azt, hogy emberségében 
is részese lett isteni létének! Ezért a mai ünnep legfontosabb üzenete számunkra, hogy 
Jézus Krisztus életét- és tanításainak jó hírét az idők végezetéig érvényes hatállyal 
rábízta tanítványaira- és követőire, vagyis reánk! Ennek a Krisztusi-Küldetésnek a 
teljesítése minden idők keresztény emberének, mint az apostoli-hivatás örököseinek 
életprogramja kell, hogy legyen! 
        Ezért kérjük imáinkban: "Segíts minket Urunk, hogy mindig híven szolgáljuk Szent 
Fölségedet! Kegyelmed ajándékait megőrizve, érezzük azt, hogy velünk vagy itt a 
földön mindaddig, míg egykor eljutunk Hozzád a mennybe!" A m e n !  

                   TERÉZ ANYA IMÁJA MÁRIÁHOZ 

     Mária, Jézus anyja, légy mindnyájunk édesanyja, hogy mi is tiszta 

szívűek legyünk, miként te voltál, hogy szeressük Jézust, ahogyan te 

szeretted őt, hogy a legszegényebbek szolgálatára legyünk, ahogy te 

tetted, hiszen mindannyian Isten szegényei vagyunk!   

                                                      Vasváry Krisztína fordítása 
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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 közt ment föl Isten,  

                                  az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 

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

MÁJUS 17 - HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA 

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, 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, Jurasits Mária. 

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

Máj 17 10:00AM Édesanyám emlékére   Pongrácz Cilike 

Máj 24 10:00AM 
Pünkösdvasárnap  

Mákos József                   Mákos Anna  

PARISH  COLLECTIONS 

 May 10th: $ 269.00    

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 with us  

+ Confession time is available 

before mass on Sunday. 

+ Today,  hot breakfast will be 

served after mass, honoring Fa-

ther Maciej 7th anniversary as a 

priest and his nameday. 

+ On June 7th, there will be a 

second collectin benefiting the 

retired priests and clergy. 

+ On June 21st, there will be a 

breakfast after the mass, honor-

ing Fathers Day.  

+ For mass intentions, please call 

or stop by the office.  

+ 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!  

  Szomorúan tudatjuk templomunk híveivel, 
hogy régi, hűséges tagunk Szukitch Margit, 
husszú betegség után szerda éjjel megtért 
Teremtőjéhez. Őszinte részvétünket fejezzük 

ki férjének, gyermekeinek és a család többi tag-
jának. A jó Isten adjon örök nyugodalmat Margit-
nak, nyugodjék békében. R.I.P. 
+ Ma, szentmise után meleg reggelire hívjuk a ked-
ves híveket, köszöntjük atyát névnapja, és pappá 
szentelésének 7. évfordulója alkalmából.  
+ Május 31-én a Hősökre és Trianonra em-
lékezünk a reggeli után. Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit. 
+Június 7-én, a Szentmisén 2. gyűjtés lesz a nyug-
díjas lelkipásztorok részére. Legyünk bőkezűek! 
+Június 21-én,  Apák napi reggeli a Szentmise 
után, mindenkit szeretettel hívunk.  
+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  
 

  *** Megbízható személyt keresek bentlakással, 

idős, beteg férjem mellé. Érdeklődők hívjanak a 

312-404-5079-es számon, vagy írjanak e-mail 

címemre: cathybrau@comcast.net 

 

    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. 

               Május 23. - BOLDOG APOR VILMOS püspök vértanú  
        Báró Apor Vilmos 1892. február 29-én született Segesváron 
székely főnemesi családból. Középiskoláit jezsuita kollégiumokban 
végezte: az innsbucki egyetemen tanult teológiát, ott is doktorált. 
        1915-ben szentelték pappá. Gyulán káplán, majd katona-lelkész. 
1918-tól plébános Gyulán. Különösen foglalkoztatták a szociális 
problémák; felkarolta a munkásifjúságot. 1941. március 2-án foglalta el a győri 
püspöki széket. Bátran szembeszállt az erőszakos törekvésekkel, mindent elkövetett az 
üldözöttekért. Vértanú halálát is az okozta 1945. április 2-án, hogy a város elfoglalása 
után életét áldozta a püspökvárba menekült asszonyok és leányok érdekében. Holtteste 
a győri karmelita templom sírboltjában volt 1986. május 23-ig. Azóta a mártír püspök 
teste a győri Bazilika Szent László-kápolnájában nyugszik.  
         Boldoggá avatása 1997-ben Rómában volt. Imádkozzunk szentté avatásáért! 
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