
 

 

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből 
Megtértetek lelketek Pásztorához. 
Szeretteim!  Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen 
erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy 
a nyomában járjatok: „Bűnt nem követett el, s hamisság nem volt a szájában.” 
Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyege-
tőzött, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a 
keresztfára, hogy meghaljunk a bűnöknek, és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szerez-
tek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most 
megtértetek lelketek Pásztorához és oltalmazójához.   Ez az Isten igéje.   1Pét 2,20b-25 
ALLELUJA 
Jézus mondja: † „Én vagyok a jó Pásztor. * Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek 
engem. Jn 10,14 – 8G. tónus. 
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 
Én vagyok a juhok kapuja. 
Abban az időben így szólt Jézus:  „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun 
megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy 
be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. 
Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a ju-
hok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az 
idegen hangját nem ismerik.”Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették 
meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én 
vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is 
hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, 
ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én 
azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.”     
Ezek az evangélium igéi.    Jn 10,1-10 
 
 
 

 
RENDKÍVÜLI KÖNYÖRGÉS A JÁRVÁNY IDEJÉN 

    A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért, és a szeretteiket elvesztőkért is 
imádkozzunk, testvérek, hogy megtapasztalhassa a keresztény nép: – életünkben és ha-
lálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus, a Mindenség Királya. 
    Mindenható, örök Isten, tekints kegyesen aggodalmunkra, könnyítsd meg 
gyermekeid terhét, fogadd országodba az elhunytakat és erősıtśd meg gyenge hitünket, 
ahogy megerősítetted Szent Fiadat, Jézus Krisztust, aki értünk kiürítette a szenvedés 
kelyhét. Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk atyai gondviselésedben. Krisztus, a 
mi Urunk által. Ámen. 
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MÁJUS 3 - HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA 
A Papi hivatások vasárnapja 

4th SUNDAY of EASTER 

Tisztelettel közöljük kedves híveinkkel és Chicago környéke Magyarságával hogy a 
Chicagói bíboros döntése alapján, a vasárnapi szentmisék és minden más aktivitás a 

templomunk épületében elmarad, újabb közleményig. 
Cupich bíboros közleményét lehet olvasni vagy meghallgatni  üzenetét  a 

 https://www.archchicago.org/statements    Legyünk egymás iránti felelősségérzékkel 
és Istenhez fordulva, imádságban éljük e megpróbáló időket. 

******     
There will be no mass at our church, Cardinal Blase J. Cupich, 
archbishop of Chicago, mandated the suspension until further  

notice of all liturgical services effective Saturday, March 14th.You 
could read Cardinal Cupich's statement or view the   

pastoral message to all Catholics of the Archdiocese of Chicago in 
response to the COVID-19 (coronavirus) outbreak. 

 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and 

friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing 

grace: Mátyás Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, 

Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet. 

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! 

https://www.archchicago.org/statements
http://give.archchicago.org/site/R?i=SH1gDbsYmgfR2YfnmxKl2Q


 

 

       Dear Parishioners, 

       Jonah, my dog, always stays close to me. You have seen that he 

never wanders far. Occasionally when we walk on the street I become 

distracted and I let his leash go loose. When this happens, it is not un-

usual that Jonah will wander into the road, completely oblivious to the 

dangers that await him there. Sometimes, even when we cross the street 

with traffic, he will pause in the middle to shake himself and have a look around and 

then I have to tug at him to keep him out of harms way. 

      Jonah stays close to me because if he did not, he would end up as someone’s road-

kill. He depends on me to keep him safe and I am responsible for keeping him safe. 

      Today Jesus talks to us about sheep and shepherds and how sheep always need to be 

guided so that they avoid danger and they stick together. 

      We are living in a world full of danger, especially now. For those of you who are 

working and have to leave the house every day, there is no guarantee that you will not 

catch the virus. Even in safer times, the fact that we return home safely after a trip to the 

grocery store, is a small miracle. 

      Someone is watching over us, on whom we depend. Jesus keeps us safe, he keeps us 

from danger and when we wander, He tugs at our leash to bring us back in line. 

      Do not forget that and remember to ask Jesus to keep you safe and all your loved one 

safe, especially now. 

      Today is known as “Good Shepherd Sunday”. Jesus is a Good Shepherd because he 

will not lead us into bad places or into trouble. He leads us to green pastures. So, please, 

stay close to Him. 

      We will only come through this crisis and move on to greener pastures, if we stay 

close and listen to his words of comfort and good counsel. 

 

IMA PAPJAINKÉRT   

 

     Urunk, Jézus Krisztus, Örök Főpap! 

     Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud ártani nekik, Őrizd 

meg tisztának felszentelt kezüket, amellyel nap mint nap érintik Szent Testedet. 

     Őrizd meg tisztának ajkukat, amelyen drága Szent Véred piroslik. Őrizd meg 

tisztának szívüket, amelyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg, hogy ne tapadja

-nak a földi dolgokhoz. Ó, Jézus segítsd őket növekedni az irántad való szeretetben és 

hűségben. 

      Add, hogy a kenyér és a bor átváltozása mellett, megkapják ahhoz is az erőt, hogy 

szívüket megváltoztassák. Áldd meg áldozatos munkájukat, hogy az bőségesen 

gyümölcsözzék, egykor pedig majd add meg nekik az örök élet koronáját. Amen. 

 

 

IMÁDSÁG PAPI HIVATÁSOKÉRT 
       Úr Jézus, aki a papságot minden ember üdvösségére rendelted, folytatva benne 
megváltásod művét a földön: hallgasd meg alázatos könyörgésünket. Tedd, hogy vala-
mennyi papod életszentségén és buzgóságán keresztül a keresztény nép elevenen érezze 
a te jelenléted, újra hallja a te hangodat, újra lássa a te csodáidat. Ébreszd fel legjobb 
ifjaink szívében a papi hivatást, úgy, hogy egyetlen nyáj, a legkisebb se legyen 
kénytelen pásztor nélkül maradni! Őrizd meg a jámborság, tisztaság és buzgalom által 
kispapjainkban azt az ajándékot, amelyet nekik ad-tál, amikor szent szolgálatodra 
hívtad őket! Sokszorozd meg és jutalmazd a jók szellemiekben és anyagiakban  
segítő szeretetét a hivatások érdekében! Őrizd és növeld a hitet és a kegyelmet 
keresztény népeinkben. Add meg nekünk mindezt, Te aki élsz, uralkodol és bennünket 
szeretsz mindörökkön örökké. Amen.  

 

Húsvét 4. vasárnapja 
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 
Isten Úrrá és Messiássá tette Jézust. 
Pünkösd napján Péter a tizenegy (apostol) kíséretében előlépett és hangos szóval így 
beszélt:  „Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti 
keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!” E szavak hallatára fájdalom járta át a 
szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt: „Mit tegyünk hát, emberek, test-
vérek?” Péter azt felelte: „Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jé-
zus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az 
ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, 
de a mi Urunk, Istenünk hívja őket.” Még más szavakkal is biztatta és buzdította őket: 
„Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből!” 
Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek tért 
meg.  Ez az Isten igéje.    ApCsel 2,14a.36-41 
VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 9. tónus. 
Előénekes: Az Úr nékem pásztorom: * ínséget nem kell látnom. 
Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. 
Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 
E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte. 
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pász-
torbotod. 
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 
E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje. 
Fejemen illatos olaj csillog, * serlegem megtöltöd bőkezűen. 
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 
E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján. 
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül. 
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.   Zsolt 22,1-3a.3b-4.5.6 


