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MASS INTENTION FOR THE WEEK OF OCT. 9 – 15, 2017 
 

Oct. Mon. …… Sinkó Zsuzsanna / by Steve, Adrian and Joseph Jagar 

 Tue. …… For the intention of the celebrant – Miséző szándékára  

 Wed …… John Kacsala / by his sister Mary Spisak 

 Thur. …… Rosemary Kacsala / by sister-in-law Mary Spisak 

 Fri. …… For the intention of the celebrant – Miséző szándékára  

 Sat.  9:00 Joseph and Margaret Smayda / by Marilyn Reed 

 Sun.    11:00  125
th

 Jubilee Mass for the Parishioners - Híveinkért 
 

No matter how far we wander away from him like lost sheep, he gently seeks us out and brings us back to himself.  No 

matter how foolish or wasteful we have been with our lives, he is always ready to give us a new start.  No matter how 

hopeless or desperate our situation might become he has already prepared a way out for us. By following God’s way of 

unconditional love, we can use each death of a part of ourselves as a means of passing on new life to another person. 
 

Keep the sick and homebound in your prayers. May our Gracious Healer grant them healing of mind and body, 

restore their strength and spirit to bring them one day closer to healing. 
 

Donation: $50.00 by Szentkirályi Ödön to St. Elizabeth of Hungary Church. Thank you for your kindness. 
 

Next Sunday, October 15
th

 we will be celebrating the 125
th

 anniversary Jubilee Mass at 11:00a.am.  The main 

celebrant will be our new diocesan Bishop, The Most Reverend Nelson J. Perez, concelebrants: The Most Reverend 

Roger Gries OSB, Right Reverend Abbot Gary Hoover OSB and the Hungarian Priests. At the conclusion of the Mass 

we will have the banquet. The prepaid dinner tickets are need to be seated in Boehm Hall. Only the individuals who 

have banquet dinner tickets need to go the Bohm Hall to find their sittings. Refreshments will be available for sale in 

Elizabeth Hall along with refreshments. Tables and chairs have been set up for our guests to socialize.  
 

We have a Special Collection today – for the Recent Natural Disasters.  This is a national collection set up by the 

United States Conference of Catholic Bishops to encourage people to continue their generosity to help those affected 

by Hurricane Maria and those in central Mexico where a 7.1 magnitude earthquake hit.  Checks should be made out to 

our parish with memo marked 2017 Calamities.   We will submit a totaled single check to the Diocese Finance Office.  

Contributed funds will be used to support the reconstruction and pastoral needs of the church as humanitarian and 

recovery assistance through Catholic Charities and Catholic Relief Services (Mexico Earthquake.)  
 

Friday, Oct 13
th

  the World Church commemorates: the 100 anniversary of the apparition of Blessed Virgin Mary 

in Fatima.  Abiding her request: to pray, especially the rosary daily, to have penance and practice love of God. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Jövő vasárnap, október 15-én ünnepeljük egyházközségünk alapításának 125. évfordulóját. Az hálaadó ünnepi 

szentmisét egyházmegyénk új főpásztora, Nelson J. Perez, püspök úr végzi. Vele együtt miséznek: Roger Gries OSB 

nyugdíjas segédpüspök, Gary Hoover OSB bencés apát és a magyar papok. A jubileumi szentmise végén ünnepi ebédet 

tartunk. A Böhm terembe, ahol a bankett lesz, azok menjenek, akik már rendelkeznek a helyfoglaló ebédjegyükkel, és 

keressék azokat a személyeket, akik eligazítják az asztaluk és ülőhelyük megtalálásában. Akik az ebéden nem vesznek 

részt, azok meglátogathatják az Erzsébet termet, ahol a Tommy’s cukrászda süteményt árul. Ugyanakkor, víz, hűsítő és 

kávé is kapható lesz. Aki óhajtja - egy kis beszélgetés, társalgás mellett - süteményt helyben is fogyaszthat, és egyben 

megtekintheti a szépen felújított Erzsébet termünket. Illőnek láttuk, hogy a jubileum alkalmára az is rendben legyen. 
 

Kérjük a híveket, hogy akinek magyaros népi ruhája van, a jövő vasárnapi ünnepségre abba öltözzön.  A misére 

a püspökök, a papság és segédletük a plébániáról a templomba körmenetileg vonul be. A körmenetbe hívjuk a templom 

vezetőségét és azokat, akik magyaros népi ruhában lesznek. Kérjük, hogy a plébánia bejárata előtt gyülekezzenek.   
 

Az utóbbi természeti csapások által sújtottak részére újra gyűjtést tartunk.  Az Amerikai Püspöki Konferencia kéri 

az egyházmegyék püspökeit, hogy biztassák híveiket a további adakozásra, hiszen a katasztrofális természeti csapások 

(Irma, Mária hurrikánok, valamint a Mexikói földrengés) milliókat nyomorúságba döntöttek. A segítségre nagy szükség 

van. Csekket a Szent Erzsébet egyházközség nevére kell kiállítani (St. Elizabeth of Hungary Church) a csekk memo 

részébe pedig jegyezzék meg – 2017 Calamities. A bejött összeget az egyházközség egy csekkel továbbítja a hivatalba. 
 

Ezekben a napokban mindenfele a Szűzanya tiszteletére ünnepségeket rendeznek. Tegnap ünnepeltük Rózsafüzér 

Királynéja ünnepét, mi magyarok ma emlékezünk Magyarok Nagyasszonya ünnepére, és jövő pénteken, október 13-án, 

a Fatimai Szűzanya utolsó jelenésének 100. évfordulójára emlékezik. Bármely néven szólítjuk is a Szűzanyát, a fontos 

az, hogy fejezzük ki tiszteletünket az Istenanya iránt, és kérjük az Ő közbenjárását. Ha nem is vehetünk részt tömeges 

ünnepségeken, imádkozzuk otthon a rózsafüzért, tartsunk bűnbánatot és gyakoroljuk az Isten és felebaráti szeretetet.  
 

Zsoltár válasz: ISTEN  KEDVES  SZŐLŐJE   -   AZ  Ő  VÁLASZTOTT  NÉPE. 


