PÜNKÖSD.
A Húsvét utáni 5O. napunk PÜNKÖSDVASÁRNAP: A SZENTLÉLEK
KIÁRADÁSÁNAK ÜNNEPE. Az Úr Jézus nemcsak megígérte, hogy
elküldi az "ERŐSITŐ LELKET", hanem el is küldte, aki erejével eltöltötte
az apostolokat és a félénk tanítványokból BÁTOR TANÚSÁGTEVŐK
LETTEK.
Pünkösd Egyházunk születésnapja, amikor útjára indul a NAGY MISSIÓ, amely
ma is tart és folytatódik "egészen a világ végéig!" Persze ennek a missiónak mi is
részesei vagyunk: olyan világban kell tanúságot tennünk (missionálnunk!), amely
gyanúsan tekint ránk, ugyanakkor igényli- és szomjazza a tanúságtevőket.
A világ, amely ma is a gonoszlélek uralma alatt áll, napjainkban is el akarja
hallgattatni Jézust és követőit. (Jn 14,30). De a gonoszlélek a Szent Léleknek nem
ellenfele, a Szent Lélek mindig erősebb.
E világ istene a pénz, és a világ evangélium-ellenes irányítói napjainkban is
rászolgálnak Jézus elutasítására: "Távozz tőlem sátán!" (Mk 8,33). Sajnos így van ez a
Kárpát-Medencében is: de a pünkösdi-zarándokvonatok minden évben elindulnak, hogy
félezer éves ősi magyar kegyhelyünkről több ezren visszatérve hozzák haza az
anyaországba a Somlyói-Szűzanya közbenjárása által kért áldást, a Szentlélek erősítő
kegyelmét. És Istennek ez a természetfeletti-ajándéka segít minket magyarokat évrőlévre, hogy ne csak megismerői- és elfogadói legyünk Egyházunk tanításának- és
Szentistváni-Örökségünknek, hanem megvalósítói is.
A pünkösdi-búcsúk és a pünkösdi ünneplések minden évben befejeződnek, de a
Szent Lélek kiáradása nem ér véget! Érezzük továbbra is a hét ajándék erejét: a
Bölcsesség-, a Jó Tanács-, az Értelem-, a Tudomány-, a Jámborság-, a Lelki-Erő és az
Úr-Félelmének Lelkét, aki továbbra is erősít mindannyiunkat!
És készülve a Pünkösd utáni ünnepekre, a Szentháromság- és a velünk maradt Jézus
Krisztus (Úrnapja) megünneplésére, imáinkban kérjük külön azt a Kegyelmet: hogy
mindig együtt ünnepelhessük- és együtt dicsőíthessük a Szentháromság-Egy-Istent,
akihez minden Szentmisében így imádkozunk: "Egyedül Te vagy a Szent, Te
vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel
együtt, az Atyaisten dicsőségében. A m e n.
PÜNKÖSDI BÚCSÚ CSÍKSOMLYÓN
A hétvégén sorra kerülő csíksomlyói pünkösdi zarándoklat az 500 éves
Mária-kegyszobor tiszteletére meg-hirdetett jubileumi év záró eseménye lesz,
amelynek főcelebránsa Jakubinyi György gyulafehérvári érsek.
Ennek jegyében újították fel a kegytemplom orgonáját is, amelyet az elmúlt
vasárnap Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke áldott meg. A
felújított orgonát Kristóf János, a nagyváradi székesegyház orgonistája szólaltatta meg.
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MÁJUS 24 - PÜNKÖSDVASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Máj 24 10:00AM

Mákos József

Mákos Anna

Máj 31 10:00AM

Csernyák István és Mária

Mákos Anna

Válaszos zsoltár: Áraszd ránk Lelkedet Istenünk,
újítsd meg a föld színét.
Énekek: 98-1, 98-5, 259, 102, 205, 306, 183.
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!

PARISH COLLECTIONS
May 16th Healing Mass: $ 1,141.00
Maintenance collection: $978.00
May 17th 10: AM Mass:$ 704.00
Please support your Parish!

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.

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, all are invited for coffee and pastries after mass.
+ 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, honoring 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. Location: 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 periodically, 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!
+ Szeretettel gratulálunk Boettcher Terikének és
Brettnek kislányuk megkeresztelése alkalmából.
Imádkozzunk az új kis keresztényért.
+Ma, a szentmise után, sütemény és kávéra hívjuk a
kedves híveket
+ Május 31, a Hősökre és Trianonra emlékezünk a
reggeli után. Szeretettel hívunk minden magyar testvérünket a Hősök napi és Trianon-i megelékezésünkre. Trianon, történelmünk talán egyik legszomorúbb eseménye, amit tanítanunk kell és elfelejteni
soha nem szabad.
+Június 7-én, a Szentmisén 2. gyűjtés lesz a nyugdíjas lelkipásztorok részére. Legyünk bőkezűek!
+Június 21-én, Apák napi reggeli a Szentmise után,
mindenkit szeretettel hívunk.
+ Június 28: TEMLOMUNK ÉVI NAGY PIKNIKJE! 11ó-kor Szentmise.A Szentmisén 2. gyűjtés lesz:
Péter fillérek. Jószándékú adományaikat előre is
köszönjük.Kérjük a kedves hölgyeket, hogy az évi
nagy piknikünkre készítsenek süteményt a
kiárusításhoz. Előre is köszönjük mindenki munkáját.
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 megtekinthetik: 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

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:
chicagohungarians.com for more information.

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki
szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát
legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk
irodájában, vagy hívja a Templomot.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon mindenezekről tájékozódhat.

A Magyarország New York-i főkonzulátusa 2015. május 30-31 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

LITURGIKUS IDŐ
A mai nappal befejeződik a húsvéti idő. A szentmise végén a húsvéti gyertya az oltár
mellől a keresztkút mellé kerül, és a keresztelések alkalmával meggyújtják, lángjáról
gyújtják meg a megkereszteltek gyertyáit.
Elhunytakért temetésük napján mondott szentmiséken a a húsvéti gyertya a koporsó
mellé állítható annak jeléül, hogy a keresztény halála az ő személyes pászkája.
A napi zsolozsma végeztével az eddigi húsvéti antifóna („Regina caeli”) helyett a „Salve
Regina” („Üdvözlégy Úrnőnk”) vagy más antifónát énekeljük vagy imádkozzuk. A
harangszóra ismét „Az Úr angyalát” imádkozzuk.
ELMÉLKEDÉS - Tágítsd ki lelkemet, ó emeld fel a nyomasztó mélységből, ragadd el
művészeteddel, hogy félelem nélkül törjön fölfelé tüzes lendülettel! Mert csak te,
egyedül te tudsz, egyedül te vagy képes lelkesíteni. (Ludwig van Beethoven)

