HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA.
Május 1. Vasárnapja ANYÁK NAPJA. Köszöntjük és ünnepeljük
az Édesanyákat: és imádkozunk értük, és azért is, hogy legyenek a
magyar családjainkban is a magyar jövő számára gyermeket nevelő jó
édesanyák. De nemcsak földi, hanem Égi Édesanyánk is van: a
Boldogságos Szűz Mária, akinek kérjük közbenjárását imáinkban,
ANYASZENTEGYHÁZUNKBAN, egy olyan közösségben, amely égi
is- és földi is. És május minden évben a Szűz Anya hónapja amikor a májusi-litániák
imádságaiban hozzá fohászkodunk.
És ahogyan kapcsolatot teremtünk- és közösségben vagyunk égi- és földi
Édesanyánkkal Anyaszentegyházunkban, ugyanúgy kell közösségben lennünk
Krisztussal. A szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló evangéliumi hasonlat a lehető
legteljesebben írja le a hivő ember és Krisztus közötti kapcsolatot. A keresztséggel
beleoltódtunk Krisztusba, Ő pedig állandóan saját isteni életével, kegyelmével tölt el
bennünket. Lelkileg Belőle táplálkozunk. Életünk csak akkor teljes, ha valóban bő
termést hozunk! (Jn 15,1-8).
Az evangéliumi példázat olyan egyházképet állit elénk, amelyben az élő- és
haldokló vesszők együtt vannak a szőlőtőn: de a gyümölcsöt termő vessző is lehet
haldokló, és a haldokló vessző is lehet gyümölcstermő! És nekünk, mint Egyházunk
tagjainak a megtérés kegyelme által kell kapcsolódnunk a szőlőtőhöz, Magához
Krisztushoz, aki világosan tudomásunkra hozza: "Nélkülem semmit sem tehettek!" És
ez igy igaz! Ha Istent csupán tetteink és terveink utólagos jóváhagyására kérjük akkor
nélküle cselekszünk, nem pedig Vele: "Ő általa - Ővele - és Őbenne!"
AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI - 2015. MÁJUS
Egyetemes: Hogy elutasítva a közömbösség kultúráját, törődni tudjunk
felebarátaink szenvedésével, főként a betegekkel és a szegényekkel.
Evangelizációs: Hogy Mária közbenjárása segítse azokat a keresztényeket, akik
elvilágiasodott környezetben élnek, hogy képesek legyenek Jézust hirdetni.
A LEGNAGYOBB, AMIT TEHETÜNK
Isten azért teremtett minket és a világot, mert szeret minket. Milyen szép és milyen
nagyszerű, hogy Istent megismerhetjük, szerethetjük és őt szolgálhatjuk! Ez a feladatunk ebben a világban. Minden más ezenkívül eltékozolt idő.
Vianney Szent János
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MÁJUS 3 - HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
Nap/Day

Idő/Time

Máj 3

10:00AM

Máj 10 10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Mákos József

Mákos Anna

Marócsik József

Marócsik Család

Válaszos zsoltár: Dicsérlek téged, Istenem,
szent néped körében.
Énekek: 230-1, 230-4, 118, 88,(129,318) 306, 161.
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
April 26th: $ 625.00
Easter offering: $ 150.00
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, 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.

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, we celebrate Mothers
Day, with a program by the St.
Stephen Hungarian School and
Bokréta Dance group, after mass,
followed by lunch.
+ For mass intentions, please call or
stop by the office.
+ On May 10th there will be a second collection benefiting the needy.
Coffee and pastries will be served
after the mass.
+ 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. Location:
LIONS WOODS, 210 S. River
Road, Des Plaines, IL 60016
+ 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!
+ Ma, Május 3 - Templomunk Anyáknapi
ebédje. A Szt. István Iskola és a Bokréta
Néptánc csoport műsorral köszönti az
édesanyákat és a nagymamákat.
+ Május 10 - 2. gyűjtés- Catholic Charities a rászorulók 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
megtekinthetik: 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.

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.

ANYÁK NAPI IMA
Magyarországon és sok európai
országban május 3-án köszöntik az
édesanyákat. Az alábbi imádságot
mondjuk el ma érettük:
Mindenható Istenem! Köszönöm,
hogy olyan édesanyát adtál nekem,
aki megtanított engem legelőször is
imádkozni. Áldd meg őt, és áldj meg
minden édesanyát, akik az anyai
méltóságban részesültek, és vállalták
mind-azokat a fáradalmakat,
amelyeket miértünk tűrni és szenvedni kellett. Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak
bennünket minden veszélytől, lemondva minden kényelemről.
Add, Istenünk, hogy minden édesanya a Te Szíved szerint nevelje gyermekeit! És áldd
meg kérünk, a nagyma-mákat is, akik nekünk szüleinket felnevelték.
Boldogságos Szűzanyánk, hozzád fordulunk. Fogadj minden édesanyát anyai palástod
alá, segítsd őket, hogy olyan szeretettel gondozzák gyermekeiket, amint Te gondoztad
egyszülött Szent Fiadat. Növeld az édesanyánkban is, bennünk is a hitet, a reményt és
a szeretetet; segíts, hogy soha el ne veszítsük ezt. Taníts meg arra, hogy Istenben
bízva boldogok legyünk minden veszélyben, s hogy egykor a fényes égi hazában
veled együtt dicsőíthessük a teljes Szentháromságot. Amen.
BOLDOG GIZELLA - május 7.— Szent István király felesége, megözvegyülve
a passaui bencés kolostorba lépett, hogy apáca legyen. Itt halt meg hosszú imádságos
élet után.

