A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE
A Magyar Hősök Emléknapját minden év utolsó vasár-napján tartják Magyarországon.
Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy
nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell
juttatni. A szocialista Magyarországon e napot nem ünnepelték. A Magyar Köztársaság
Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő
nem-zedékek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján
minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök
Emlékünnepévé nyilvánította.
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MÁJUS 26 - HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
6th Sunday of Easter
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

May 26 10:00AM

Sedon Lászlóne / Friends of Katona and Sedon Families

June 02 10:00AM

Hőseinkért / War Veterans

Válaszos zsoltár: Magasztaljanak, Isten, a népek,
minden nemzet áldjon téged.
Énekek: 225, 225-5, 120, 88, 205, 306, 180/A

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 19th: To be counted

Please support your Parish!
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: Baksay István,
Mátyás Károly, Joseph Toth, Jacques Yez, Serfecz József, Jurasits Mária,
Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi,
Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet, Bajzek Károly, Fejér-Simon István.

Dear Parishioners,

God desires to be at home with us! In today’s gospel Jesus says,
"Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and
we will come to him and make our dwelling with him (John 14:23)." That is
a striking statement from Jesus that illustrates the indwelling presence of the
Blessed Trinity within every baptized believer who lives out his or her faith with sincerity. The implications are powerful. How is it that our souls can become a dwelling
place for God? St. Bernard of Clairvaux put it this way, “It is necessary for a soul to
grow and be enlarged until it is capable of containing God within itself. But the dimensions of a soul are in proportion to its love, as the apostle confirms when he urges the
Corinthians ‘to widen their hearts in love.’” In other words, God comes to dwell within
every soul that is overflowing with love. Love, not as a mere sentiment but as a work
verb, is the doorway through which God can enter the heart, mind, and soul. Bitterness, envy, hatred, prejudice, and every other kind of sinful sentiment make it difficult
if not impossible for God to dwell within us.
Jesus was speaking to his best friends before he ascended into glory. Imagine
how heart-broken they were thinking about Jesus leaving them again. However, Jesus
is basically saying that he is leaving but will always be with them. The way that they
can be receptive to Jesus’s presence within them and all around them is through love.
Indeed, we have come to know that through our prayer lives, the sacraments of the
Church, sacred scripture, and our works of charity we become a dwelling place for
God. This realization heightens our awareness of the dignity of the human body, mind
and soul. We long for God to dwell within us so we conduct ourselves in such a manner to be hospitable to God 24 hours a day. We become a dwelling place for God by
helping other people become a dwelling place for God.
In the first reading, we hear about the early Christians arguing voraciously about
who God can be Christian. This led to gathering all the leaders together in a conference
we now refer to as the Council of Jerusalem. Truly guided by the Holy Spirit the Council concluded that one did not have to be Jewish first to become Christian. One had to
have a deep respect and longing for the indwelling of the Blessed Trinity within himself or herself. The result created a unity amongst all the Christians. No longer was it
acceptable to judge who was in and who was out but to recognize the sincerity of each
person’s heart and the desire of God to dwell within the hearts, minds and souls of all
who are hospitable to God. The most concrete way to be hospitable toward God is to
be hospitable toward one another.
Let us become more hospitable to the Presence of God within us so that others
will be inspired to do the same and our troubled world will become more filled with
the spiritual magnitude of the Presence of God, the presence of evil will diminish, and
all humankind will experience unity and peace!
In God’s love,
Father Michael Knotek
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6. Húsvéti Vasárnapunk Krisztus Urunk mennybemenetele (ÁldozóCsütörtök) előtti vasárnap, amelynek evangéliumi tanitása, hogy
Egyházunk tagjait a közös HIT tartja össze és a Szentlélek jelenléte adja
meg számunkra az igazi lelki békét, ami az örökkévalóságban fog
beteljesedni, amikor örökre elnyerjük a nekünk készitett országot.
Két hét múlva Pünkösdkor ünnepeljük, hogy a Szentlélek ereje működik bennünk és
irányit minket Örök Országunk felé. Ha megtartjuk Jézus tanitását (Jn 14,23), az Ő
Egyházának tagjaiként remélhetjük, hogy a "Szentlélek megtanit minket is mindenre,
amit Jézus Krisztus mondott nekünk!" (Jn 14,23-25).
Május hónapunk véget ér, de a Szűzanya iránti tiszteletünket nem fejezhetjük be:
továbbra is kérnünk kell közbenjárását és imáit: "Imádkozzál érettünk Istennek Szent
Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire!"
Tegnap május 25-én volt Szent Orbán Pápa ünnepe, aki a borosgazdág és a
szőlőművelők patrónusa és védőszentje. Ő az a szentünk, akit nemcsak tisztelünk,
hanem keményen kritizálunk is, ha május végén az időjárás miatt elfagynak a szőlő
virágai. Kérjük az Ő közbenjárását is a Jó termésért és a mi tiszteletünk iránta mindig
legyen nagyobb, mint a kritikánk.
A Szűz Anyának-, Szent Orbánnak- és Szentjeinknek közbenjárását kérve imáinkban,
imádkozzunk, hogy továbbra is Isten áldása kisérjen mindannyiunkat földi életünkben,
hogy az Ő akaratát megvalósitva már itt a földön méltó tanúságtevői lehessünk, földi
életünk végén pedig fogadjon be mindannyiunkat Örök Országába. A m e n.
FATIMAI FELAJÁNLÁS
MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK
Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szívednek ajánljuk
magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak!
Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához,
Általa és Vele pedig az örök Atyához.
Így járunk a hit, a remény és a szeretet fényében, hogy a világ megismerje, hogy
Krisztust az Atya küldte, hogy számunkra elhozza örömhírét. Mint az Ő követei, hirdetjük Őt és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig.
Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával
megváltva, és föltámadásának tanúiként az Atyához megyünk. A Legszentebb
Szentháromság tiszteletére, akit imádunk, dicsérünk és magasztalunk mindörökké.
Amen.

