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PALM SUNDAY OF THE PASSION                                                                                             MARCH 20, 2016  
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF MARCH 21 – 27, 2016 
 

Mar. 21. Mon. ….. Margaret & Tony Mantz by Marilyn Reed 
 22. Tue. ….. For the intentions of the celebrant 
 23. Wed. ….. Andras Balunek by son George 
 24. Thurs. ….. Holy Thursday – 6:00pm evening Hungarian Mass of the Lord’s Supper 
    For Fr. Siklódi Sándor by the Haubert Family 
 25. Fri. ….. Good Friday - of the Lord’s Passion – Service at noon (12:00pm) in English  
                                                                        At 3:00pm – Good Friday Service in Hungarian 
    From 2:00pm Adoration (in Hungarian) – and opportunity for confession 
 26. Sat. ….. Holy Saturday - Service at 7:00pm in Hungarian – Vigil Service 
    Easter Vigil Mass - For our benefactors - Jótevőkért 
 27. Sun.   10:30 Easter Sunday - Resurrection of the Lord – For the Parishioners – Híveinkért  
 
As we read Luke’s account of the passion, we see Christ advance unflinchingly to his crucifixion and death.  At the 
Last Supper he instituted the Eucharist to signify his body that would be broken and his blood that would be shed for 
us. May our Lord’s courage and resolve in going to Jerusalem to die inspire us to meet our own challenges the same 
way and to set our faces like flint when we would rather quit.  May our Lord’s ultimate victory over death also 
encourage us, when all seems lost, to commend ourselves with faith into the Father’s hand.    
 
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. 
 
Donations – Easter Offerings: $200.00 by Magdolna Babey and sons; 100.00 by Anna Karoly; $25.00 by Martha 
Majoros;  $20.00 by Szappanos family; $15.00 by Alex A. Szaday. Thank you for your kindness. 
Easter Flower Offerings: $50.00 by Ken Kovacs; $25.00 in memory of Mary & Steve Nehez and Catherine& James 
Lucchese by Phil and Julia Lucchese; $21.00 by Elizabeth Aliczky; $20.00 by Erzsébet Csók – halottai emlékére; 
$15.00 in memory of Vioara Gy. Santiago, $15.00 in memory Laszlo Kovacs, $15.00 in memory of Harold Schwartz, 
all three flower offerings by Alex A. Szaday;  $15.00 by Virginia Kachmar. Thank you for these offerings. 
 
Chrism Mass on Tuesday, March 22:  - at 7:00pm in the Cathedral of St. John the Evangelist.  
 
 As we celebrate this Holy Year of Mercy, our Lenten duties, penances, and spiritual exercises, make us more like our 
heavenly Father in opening the doors of forgiveness and mercy, as Christ Jesus has opened them for us.  
 
The Masses and Services:  for - Holy Thursday and Holy Saturday will all be in Hungarian.  
                                                    - Good Friday - Service at noon (12:00pm) will be in English. 
On Easter Sunday after the Solemnity of the Resurrection Mass we will have the blessing of the Easter Food Baskets.   
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 
Virágvasárnap ünnepli az Egyház Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésére. Az 
ünnepnek kettős jellege van: egyrészt a győzelem és a megdicsőülés napja, amelynek jele a győzelmi pálma, másrészt a 
szenvedés és a halál ünneplése is ez a nap, amelynek jele a misében szereplő passió, vagyis Jézus szenvedéstörténete.   
 
Köszönjük a külön húsvéti adományokat,valamint a húsvéti virágadományokat. A virágadományok egyben a család 
elhaltjaiért juttatott emlékadományok is. Az adakozók neve és adomány összege az angol részben látható.  
 
A mai vasárnappal - Virágvasárnap - megkezdődik Jézus szenvedésének emlék hete, az úgynevezett „Nagyhét”. 
Főleg a Húsvét előtti három nap „jeles” a keresztény hívek számára. Sajátos szertartásokkal készülünk a húsvétra. 
A három nap programja: - Nagycsütörtök: este 6 órakor az utolsó vacsorára és az Oltáriszentség alapítására emlékezve 
mutatjuk be a szentmisét. A szentmise után közvetlen oltárfosztás szertartását és rövid szentségimádást végzünk.  
      - Nagypéntek: Jézus kereszthalálának emléknapja. A magyar nyelvű szertartást délután 3 órakor végezzük. Előtte 
2 órától közös szentségimádást végzünk. A szentségimádás ideje alatt és a szertartás után is gyónási lehetőség lesz. 
      - Nagyszombat: a feltámadás ünnepének vigíliája. A Vigília Szertarásai este 7 órakor kezdődnek. A szertartásokat 
követi a Vigília Szentmise. A szentmise közben a keresztvíz megáldásának a szertartását végezzük.   
      - Húsvét, a feltámadás ünnepe: a szentmise vasárnapi program szerint 10:30-kor kezdődik. A mise után étel-áldás. 
A húsvét előtti három nap a szertartások előtt és után gyónási lehetőség van. Húsvét napján nincs gyóntatás. 
 
Nagykedden este 7 órakor a szentolajak megszentelésének miséje és az egyházmegye papságának összejövetele lesz. 
A szentmisében a papság megújítja az egyházi rend szentségének ígéreteit. Püspökünk minden hívét szeretettel várja.  
 
Zsoltár válasz: ISTENEM,  ISTENEM,  -  MIÉRT  HAGYTÁL  EL  ENGEM.                             


