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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF DEC. 11 – 17, 2017 
 

Dec. 11. Mon. …… János Padar by Frank Dobos 

 12. Tue. …… Becsei Katalin by Haubert Family 

 13. Wed. …… Klára Acs by her daughter Kathy 

 14. Thur. …… For the intention of the celebrant 

            15. Fri. …… Margaret and Tony Mantz by Marilyn Reed 

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

 17. Sun.    10:30 Karácsony András és Székely István / végezteti a Karácsony család 
 

John the Baptist who is introduces in today’s gospel as a “voice in the desert, heralding the Lord’s coming.” The gospel 

goes on to keynote his desert experience as an ideal Advent preparation for Christmas.  The desert affords us three 

ways to become prayerful people – the ways of simplicity, silence, and solitude. We do not need to go to a real desert to 

prepare the way for the Lord’s coming at Christmas.  But we do need to go into a symbolic desert during Advent 

through the ways of simplicity, silence and solitude that is by taking time to simply be, to be quiet and to be alone. 
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Panajoth Márta, Andy Szmerekovsky. 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: $1,000.00 by László Dunai to our jubilant church. Thank you for your generous gift.  
  

Thank you for the CCHD second collection.  Your support of this collection empowers the poor and marginalized.  

  

Second Collection next Sunday – Retirement Fund for Religious.  Elderly Catholic sisters, brothers, and religious 

order priests need your help.  Many served for years in Catholic schools, hospitals, and parishes often for little to no 

pay! Now there is a shortage in retirement savings. Your gift to the Retirement Fund for Religious provides funding 

for medications, nursing care, and more. Please give to those who have given a lifetime. 
 

Please Note – next Sunday after the Mass we will decorate the church for Christmas. Only the large items will be 

put out such as the nativity and the Christmas trees.  The rest of decorations such as flowers will be place after the Mass 

on Dec. 24, the last Sunday in Advent.  The decorations will not be lit until the Mass on Christmas Eve. 

Christmas Eve Mass (Midnight Mass) will be at 9:00 PM.   
 

Christmas Flower envelopes are on the bulletin table.  For a memorial donation please indicate the name of your 

loved one on the envelope.  All gifts to the Christmas Flower Fund are greatly appreciated. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Szörnyű lehet azoknak a lelki állapota, akiket egy természeti katasztrófa, mint pl. a földrengés elzár a külvilágtól. 

Szörnyű lehet a romok alatt várni, hogy megtalálják-e őket vagy nem. A bűn és a gonoszság is lerombolja, és maga alá 

temeti az élet értékeit. De van kiút! Isten hatalmas, erős király, jó pásztor, jutalmazó és vigasztaló. A bűnbánó van hová 

meneküljön. Isten a mi megértő és megbocsátó jóságos Atyánk, csak hittel, bűnbánattal és bizalommal járuljunk hozzá.    

 

Köszönjük: Dunai László 1,000.00 dollár nagylelkű adományát a jubiláló Szent Erzsébet templomnak. László az 

utóbbi években minden évben hasonló összegű gazdag adománnyal támogatta templomunkat. Köszönjük a hűséges 

ragaszkodását, templomunk rendszeres látogatását és az anyagiakban való nagylelkű támogatását. 
 

Köszönjük: a CCHD – a mindenki számára jogos emberibb élet fejlesztésére jutatott adományukat (múltvasárnapi 

gyűjtés), valamint a St. Vincent DePaul Society – szegények és hontalanok téli időszakra való anyagi támogatása. A 

kereszténység szent feladata, hogy az evangéliumot hirdesse, de ugyanakkor az is, hogy a rászorulókat segítse.  
 

Jövő vasárnap a 2017-es év utolsó második gyűjtését kell, hogy megtartsuk: - a Retirement Fund for Religious, 

amellyel az egyházmegyék püspökei az idős szerzeteseket segítik, akiknek egyáltalán nincs vagy nagyon kevés a havi 

nyugdíjuk és korházi biztosításuk sincs. Ezek a szerzetesek szinte egész életüket az ifjúság nevelésére, vagy a betegek 

gondozására áldozták, és most nyugdíj vagy betegsegély nélkül teljesen a szerzetházak terhére maradtak. Értékelve 

áldozatos életüket, támogassuk e nemes célt, hogy az idős kor éveiben ők is megfelelő gondozásban részesüljenek. A 

bejáratnál e célra külön boríték található. Kérjük, vegyenek fel egyet és jövő vasárnap abban hozzák adományukat. 
 

A karácsonyi fenyőket, jászlat és díszeket jövő vasárnap (dec. 17.) a szentmise után tesszük be a templomba.  A 

karácsonyi díszek kivilágítása csak a karácsonyi szentmisék alkalmával lesz. Karácsony napján a szentmise vasárnapi 

időpont szerint 10:30-kor lesz. Karácsony estéjén ugyanúgy, mint a múltévekben is este 9 órakor végezzük az ünnep 

első szentmiséjét. Ez az időpont kissé korai, de a mi körülményeinknek sokkal megfelelőbb, mint a későbbi. 
 

Zsoltárválasz:          Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, -  és üdvösségünket add meg nekünk.       


