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 SUNDAY OF LENT                                                                                                                FEBRUARY 28, 2016   
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF FEB. 28 – MARCH 6, 2016 
 

Feb. 29.     Mon. … Deceased of the Missbrenner and Schönberger Families by Fr. David M. Misbrener 

Mar.  1       Tue. … Elizabeth and Edward Bukszar by Virginia and Bobbie  

  2.      Wed. … For the intentions of the celebrant 

  3.      Thur. … Sudár István vég. Franciska Frendl   

  4.       Fri. … Halottaiért vég. Panajoth Márta 

  5.       Sat.     9:00 For the Parishioners - Híveinkért  

  6.       Sun.  10:30 Marsi Zoltán vég. özvegye Ida és családja 
 

Lent is a season of grace. Every Lent God gives us one more chance to produce more fruit in our lives. God is more 

than generous with opportunities he gives us to reform our lives.  Now is the time for us to reform our lives so that they 

will be more productive.  Now is the time to make whatever changes are necessary so that our fig tree in the Lord’s 

vineyard will bear more fruit in personal growth, prayer and community service. What makes our lives fruitless are not 

their circumstances or limitations, but our refusal to give it one more try and hoe our ground for one more year.  
 

Pray of our sick and homebound: John Ersek, Kathy Szabo and Christopher Haubert.  

May our Gracious Healer grant them healing of mind and body and restore their strength and spirit. 
 

Donation: $50.00 by Fr. David Misbrener, pastor of St. Peter of the Fields Church (Rootstown, Ohio).  Thank you. 
 

Second collection next Sunday: – Black and Indian Mission Collection.  Pope Francis reminds us in Lumen Fidei 

(51), “faith helps us build our societies in such a way that they can journey towards a future hope.”  Your support of 

this collection helps build the Church in our African American and Native American communities from coast to coast.  

Parish religious education programs, evangelization projects, youth & young adult outreach effort and diocesan 

ministries depend on your generosity to help us spread the Gospel of Jesus Christ.  Please generous as you can.  
 

The Holy Year of Mercy and during the Lenten Season is a special time to for the grace of Mercy. Especially, 

praying the Stations of the Cross and the Sorrowful Mysteries of the Rosary.   
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Jövő vasárnap az úgynevezett Black and Indian Mission második gyűjtést tartunk. A közös hit egy olyan közösség 

formáló kell, hogy legyen, ahol megértjük egymás testi, lelki szenvedéseit és mindennapi nehézségeit, és ahol lehetőség 

szerint segítünk egymáson. E külön gyűjtés – egész országban - az úgynevezett African American és Native American 

templomi közösségeket támogatja az aktív egyházközségi élet megszervezésében. Mindebben nemcsak lelki, de anyagi 

segítségre is szükség van. Az adományuk beadásához a bejáratnál külön boríték van kihelyezve.  

 

A Rizsatál Boríték-Dobozok a főbejáratnál találhatók. Nagyböjti lemondásaink valamelyes ellenértékét gyűjthetjük 

össze bennük és a nagyböjt végén az éhező gyerekek javára egy összegben beadhatjuk. A boríték-dobozok nagyböjtben 

mindvégig kint lesznek. Adományozás céljából bármikor felvehetünk egyet. Lemondásainknak értékes lelki alapot ad. 
 

Ugyancsak a Catholic Charities évi gyűjtésre is felhívjuk a figyelmüket. Amint már többször említettük, ez a gyűjtés 

nem egy alkalmi gyűjtés, hanem egész évben tart. Adományunkat az év folyamán részletekben is küldhetjük a hivatal 

címére, amely a borítékon látható, vagy pedig továbbítás céljából az egyházközséghez is beadhatjuk. E karitatív gyűjtés 

célját szolgáló borítékok egész évben kint lesznek. Irgalmasság Szentévében vagyunk, gyakoroljuk az irgalmasságot. 
 

Talán észrevették, hogy a hétköznapi szentmiséknél (hétfőtől – péntekig bezárólag) az időpont nincs feltüntetve.  

Ezután csak a szombati és vasárnapi, valamint a hétköznapi ünnepek szentmiséjének az időpontját tüntetem fel. Aki 

szeretne részt venni a kért hétköznapi szentmisén, kérem, hogy hívjanak fel és alkalmasság szerint egyeztetjük az 

időpontot. Ha néha jön is valaki, az idősebb személy, aki nem óhajt a reggeli forgalomban közlekedni. A szentmise 

viszont a délelőtti vagy a késő délutáni órákban is bármikor végezhető, amikor a forgalom már idősebbek részére is 

alkalmasabb. Ugyanis, ha valaki a kért szentmisén részt szeretne venni, az csakis idősebb (nyugdíjas) személy lehet.  
 

Híveink egy része a templomunk látogatása szempontjából szobához kötött vagy mások segítségére szorul. 
Nagyon sok plébánia templomban a hagyományos szokás szerint a nagyböjt péntekjein közös keresztúti ájtatosságot 

végeznek. Sajátos körülményeink miatt, mi mindezt nem tudjuk gyakorolni. Akinek az angolja annyira jó, hogy be tud 

kapcsolódni a közelben lévő angol nyelvű keresztúti ájtatosságokba, az keressen rá alkalmat. Ha nem, imádkozzuk 

otthon a keresztútját és a rózsafűzért. És ezt nemcsak a nagyböjtben, de az év minden időszakában gyakorolhatjuk. 

Fontos az, hogy imádsággal, bűnbánattal és a szeretet gyakorlásával megszenteljük a mindennapi keresztény életünket. 

Vasárnapjaink megszentelésére, a szentmisehallgatás kötelezettségének teljesítésére, hozzunk meg minden áldozatot.  
 

Zsoltár válasz:      IRGALMAS  A  MI  URUNK,  ISTENUNK  -  KÖNYÖRÜLETRE  HAJLIK  SZÍVE.      


