HÚSVÉT 3.VASÁRNAPJA.
A Húsvéti-Ünnepek befejeződtek Jeruzsálemben. Jézus meghalt,
élete véget ért, nincs értelme tovább maradni a városban. És a két tanítvány
reményt vesztve hazaindul Emmauszba.
Azt hitték, hogy a Jézus által meghirdetett "Megváltás" nem valósult meg,
Jézust megölték, mindennek vége.
De Isten mindig megelőzi az embert: a Két Emmauszit is. Mi mindig csak másodikak
lehetünk.
De annak lennünk kell! És jelenlétében nekünk is megengedi, hogy Róla
beszéljünk Neki: vagyis imádkozzunk Vele együtt. Mindent ŐÁLTALA-ŐVELE ÉS
ŐBENNE!
Az Ő jelenlétében napjainkban is LÁNGOLÓ SZIVVEL törjük meg a kenyeret:
az Eucharisztikus Lakomában, a Szentmisében! Érezzük, hogy itt van, velünk van,
valóságosan jelen van számunkra. És jelenléte HÚSVÉT SZENT TITKÁVAL A
FELTÁMADÁSSAL VÁLIK TELJESSÉ!
A Két Emmauszi, mint plusz KÉT TANÚ, szintén bizonyítja, hogy VALÓBAN
FELTÁMADT! De bizonyítja az azóta eltelt több, mint kétezer év és mi is bizonyítjuk
napjainkban, ha kell LÁNGOLÓ SZIVVEL: főleg most, májusban, a Szűzanya
hónapjában, külön is kérve közbenjárását, hogy továbbra is segítsen nekünk, hogy
SZENTÁLDOZÁSTÓL SZENTÁLDOZÁSIG éljünk, ahol mindig a FELTÁMADOTT
URUNKKAL TALÁLKOZUNK, aki velünk marad, mert "vándorlásunk társa lett" földiemmauszi zarándok-utunkon, és csak rajtunk múlik, hogy valóban felismerjük Őt a
kenyértörésben!
Ámen.
Fehér sírodon
-Szt. II. János Pál pápa (Karol Wojtyla)
(Krakko 1939)
Fehér sírodon fehér virágok élete virít,
Ó, hány év telt el már azóta nélküled,
Mennyi, mennyi év!
Oly sok esztendeje bezárult fehér sírodon,
Fent, mintha magasodna valami, valami,
Mint a rejtelmes halál.
Fehér sírodon, ó, Anyám, halott Mindenem,
Fiúi szeretetemnek imája: Adj Uram, örök
nyugodalmat neki!
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MÁJUS 4 –HÚSVÉT 3. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

May 4

10:00 AM

May 11 10:00 AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Szekeres ibolya
Varga Ferenc

Rékay Cecília
Varga Pál és Amika

Kolonits György

Kolonits Olga

Válaszos zsoltár: Az élet útját * mutatod,

Uram, nékem.
Énekek: 90, 86, 89, 119, 205, 306, 88.
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 27th : $ 318.00
Easter collection: $ 170.00
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:
Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, Mrs. Maureen
Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Szabó Terike, Mákos József.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30
be-fore Mass. All are welcome
to pray with us.
+Today, we celebrate Mothers
Day, with a program by the
Hungarian School and Bóbita
dance group, after mass, followed by lunch.
+On May 11th, we invite you
to a hot breakfast after the
mass, and we'll say goodbye to
Fr. Ellias, who returns to Hungary, after finishing his year of
studies here, also, to brother
Laszlo, who will go to Cincinnati.
+On May 17th, everyone is invited to the Tulip Ball, in the
organization of the St. Stephen
School, from 7:00PM.There
will be mass, from 6 PM.
+We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.
+On June 29th: 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
+For mass intentions, please
call or stop by the office.
+To learn more about our
events, please visit our website
at www.stephenchurch.org .

HIRDETÉSEK
+Május, a Szűz Anya hónapja, rózsafűzért imádkozunk
minden vasárnap a Szentmise előtt 1/2 10-től.
Minden kit szeretettel hívunk a közös imádságra.
+Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat és Nagymamákat! Szentmise után lesz a Magyar Iskola/óvoda
és a Bóbita táncsoport ANYÁK NAPI köszöntője,
azután ünnepi ebéd.
+Május 10-én, délelőtt 11ó-kor gyászmisét szolgáltat
a Család Stefanec Ludvig emlékére. Mise után a Mary
Hill Kat. temetőben helyezik el a kedves halott hamvait
a feltámadás reményében. Nyugodjék békében!
+Május 11-én, a szentmise után búcsúzunk Éliás
atyától, akinek 1 éves tanulmányi ideje lejárt és
visszatér Magyarországra. Hálásan köszönjük, hogy az
elmúlt 1 évben magyar Szentmiséket szolgáltatott
nekünk, a jó Isten kegyelme segítse további
munkájában. Ugyanakkor elköszönünk László
testvértől is, aki a következő 1 évet Cincinnatiban tölti.
Köszönjük a sok-sok segítséget, áldozatos munkáját, és
várjuk vissza. Meleg reggelire hívjuk a kedves híveket.
+Május 17- Tulipános Bál az Iskola/óvoda és Bóbita
tánccsoport rendezésében, amelyen a TESÓK együttes
lép újra fel. A bál előtt, 6 órától, szentmise lesz.
+Május 18 - Süteményt és kávét szolgálunk fel.
+Húsvéti szentgyónást magyarul elvégezhetik a Szentmise előtt, vagy a megbeszélt időpontban.
+Június 8-án, a szentmise után reggelire hívjuk a
kedves híveket, majd a Hősökre és Trianonra
emlékezünk.
+Június 29: TEMLOMUNK ÉVI NAGY PIKNIKJE! 11ó-kor Szentmise. 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 szeretteik elékére.
Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

+39 éve halt meg Mindszenty József bíboros-hercegprímás,
imádkozzunk Boldoggá avatásáért!
+Köszönet:
- Bozéki Beának a csecsemő pelenkázóért és Szabó Palinak hogy
felszerelte.
- Az Oltáregyletnek és a Szt. Név Társulatnak a babaülésekért és Katona
Jenőnek, hogy összeállította a kis székeket.

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 tavaszi félévre:
- Május 10, 17-Tulipános Bál
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!

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, MAGÁN
SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki szeretné
Templomunk Mindszenty termét ren-dezvényre
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.

FERENC PÁPA GONDOLATAI
Jézus, feltámadása után megjelenik az apostoloknak, de Tamás nincs közöttük. „Jézus
azt akarta, hogy várjon egy héten át”. Az Úr tudja, hogy mit miért tesz. Mindnyájunknak
megadja azt az időt, ami szerinte a legmeg-felelőbb számunkra. Tamásnak egy hétnyi időt
adott. Jézus ekkor felfedi sebeit Tamásnak. „Az Úr egész teste tiszta volt, gyönyörű,
fénnyel teli”.
De testén ott voltak sebei, amelyek most is ott vannak, még és amikor az Úr eljön a
világ végén, megmutatja majd sebeit. Tamás, hogy képes legyen hinni, meg akarta érinteni
ujjaival Jézus sebeit. Makacs volt. De az Úrnak éppen egy ilyen makacs emberre volt
szüksége ahhoz, hogy megértessen velünk valami még nagyobbat. Tamás látta az Urat, aki
felszólította, hogy tegye ujjait Jézus oldalába. És Tamás nem azt mondta, hogy tényleg
igaz, az Úr feltámadt! Nem! Ennél többet mondott. Azt mondta: „Én Uram, én Istenem!”
Az első volt a tanítványok közül, aki megvallotta Krisztus istenségét a fel-támadás után. És
imádta Istent. „Így megértjük az Úr szándékát, hogy miért akarta megvárakoztatni Tamást:
hitetlenségét is hozzá akarta kapcsolni nem feltámadása, hanem istensége elismeréséhez. A
sebeken keresztül találkozhatunk Jézus-Istennel”.

