
 

         SZENTHÁROMSÁG  VASÁRNAPJA 

 

             "Az ATYA, a FIÚ és a SZENTLÉLEK nevében" kezdjük 

imáinkat keresztvetéssel, kezdjük napjainkat, vagyis Isten nevében. A 

Szentháromság Egy Isten nevében kereszteltek meg bennünket.   

               Nemcsak a mai ünnepen, hanem minden keresztvetésnél azt a 

HÁROM SZEMÉLYT hívjuk segítségül, akik együtt a Háromszemélyű 

Egy Istent jelentik. Az Atya teremtette (Teremtő), a Fiú megváltotta (Megváltó), a 

Szentlélek pedig megszenteli a Világot. Véges (természetes) emberi ÉRTELMÜNKKEL 

eljutunk addig, hogy Isten létezik, de továbblépni csak természetfeletti 

HITTEL tudunk. HITTEL fogadjuk el a Szent-Háromságot, és HITTEL 

fogadjuk el a Háromságban az Egységet. A mai napon ünnepeljük az 

Istennel való csodálatos KÖZÖSSÉGünket -amiről gyakran 

megfeledkezünk- hogy együtt vagyunk Jézus Krisztussal (Mt 28,20) és 

"együtt a Szentlélekkel az Atyaisten dicsőségében!" Mi pedig, mint az 

Atya gyermekei-, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai kérjük a 

Feltámadt Krisztus Lelkét, hogy továbbra is vezesse és erősítse 

Egyházunkat, mint földi- és mint égi KÖZÖSSÉGet. Nem feledve, 

hogy velünk van "A mi Urunk Jézus Krisztus Kegyelme, az Atya Isten szeretete és a 

Szentlélek Egyesítő Ereje", ahogy a Szentmisénk bevezető köszöntésében is kértük. 

           Mert Jézus Krisztus apostolain keresztül minket is megbízott, hogy legyünk az Ő 

tanúságtevői, és az Ő nyugodt, bátorító hangja áthatol több, mint húsz évszázadon 

keresztül: "Ne féljetek én veletek vagyok minden nap a világ végéig!" 

           Kérjük imáinkban továbbra is azt, hogy a Szentháromság Egy Isten kiáradó 

szeretete vezessen minden embert az evangéliumi-tanítás világosságára, hogy akik a 

keresztségben Isten gyermekei lettünk eljussunk a Szentháromság Egy Isten boldogító, 

véget nem érő látására. A m e n.  

                                      REGGELI FOHÁSZ 

          'Magasztaljuk Istent, akitől népének üdvössége származik,  

és mondjuk: Urunk, te vagy az életünk! 

          Áldott vagy, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmaddal élő reménységre 

újjáteremtettél bennünket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által! Urunk, 

te vagy az életünk! 

         Aki a képedre és hasonlatosságodra teremtett embert Jézus Krisztusban 

újjáalkottad, tégy bennünket Fiadhoz hasonlóvá! Urunk, te vagy az életünk!' Amen. 
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Telephone: (773) 486-1896                                                            
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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: Boldog az a nemzet,  

                                 melyet az Úr örökbe fogadott. 

Énekek: 105, 118, 116, 127, 306, 191. 

MÁJUS 31 - SZENTHÁROMSÁG  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 Júlia, 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 31 10:00AM Csernyák István és Mária         Mákos Anna  

Jún  7 10:00AM 
     Kispetik László                Édesanyja  Mócsán Ilona 

     Arlene Antonovits            Férje  Antonovits Mihály  

PARISH  COLLECTIONS 
May 17 7:00 PM Mass: $ 467.00 

  May 23 Midnight Mass: $ 584.00 
   May 24 10:00 AM Mass: $ 868.00 

       Maintenance coll.: $ 20.00 
            Vigil light: $ 123.00    

       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, everyone is welcome 
for a breakfast after mass, then 
we’ll remember about veterans 
and the Trianon Treaty. 
+ On June 7th, there will be a 
second collectin benefiting the 
retired priests and clergy. 
+ On June 7th and 14th, 
coffee and pastries will be 
served after the mass 
+ 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!  
+ Szeretettel gratulálunk Boettcher Terikének és 
Brettnek kislányuk megkeresztelése alkalmából. 
Imádkozzunk az új kis keresztényért.  
+Ma, Május 31, a Hősökre és Trianonra em-
lékezünk a reggeli után. Szeretettel hívunk minden 
magyar testvérünket a Hősök napi és Trianon-i 
megelékezé-sünkre. Trianon, történelmünk talán 
egyik legszomorúbb eseménye, amit tanítanunk kell 
és elfelejteni soha nem szabad.  
+Június 7-én, a Szentmisén 2. gyűjtés lesz a nyug-
díjas lelkipásztorok részére. Legyünk bőkezűek! 
+Június 7 és 14-én - a szentmise után kávéra és 
süteményre hívjuk a kedves híveket.  
+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.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 meg-
változott, 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 

 

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 tem-

plomunk 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 requested date.  

+ If you would like to know more 

about Hungarian events taking place 

in our area, please visit: 

chicagohungarians.com for more in-

formation. 

MAGYAROK NAGYASSZONYA KÁPOLNA  

WASHINGTONBAN 

 

           Örömmel közöljük, hogy 2015. augusztus 29-én, délután 2:00 órakor kerül sor 

Washingtonban a Magyarok Nagyasszonya-kápolna felszentelésére.  

           A kápolna az Egyesült Államok fővárosában, a Szeplőtelen Fogantatásról 

elnevezett nemzeti szentélyben lesz. Az előkészületek és a munkálatok gyors ütemben 

haladnak és hamarosan elkészül a kápolna. 

          Sok magyar közösség és egyén már készül az ünnepi napra. Mindenkit 

szeretettel hívunk és várunk erre a szép alkalomra! Bíztatunk mindenkit, hogy 

egyénileg vagy csoportosan szervezze az utazást. Jó lenne, ha minél többen együtt 

lennénk, mivel a kápolna felszentelését Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-

Budapesti érsek és Donald Wuerl washingtoni bíboros, érsek végzi majd. A dátum és 

az időpont nem változik! A bazilika pontos címe a következő: 

Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception 

400 Michigan Avenue NE 

Washington, DC 20017 

Szíves információt adok: Fr. Kiss G. Barnabás OFM 

Tel: 313-842-1133 vagy sztkereszt@comcast.net 
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