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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF DEC. 18, 2017 
 

Dec. 18. Mon. ….. Irma Molnar and her deceased family members / from her bequest 

 19. Tue. ….. Mária and János Beck / by their daughter Berta Szeless  

 20. Wed. ….. Boross Ilona / végezteti leánya Ilona Leskó 

 21. Thur. ….. Fritz Jenő / végezteti Franciska Frendl 

 22. Fri. ….. For the intention of the celebrant 

 23. Sat.  9:00 For the Parishioners – Híveinkért  

 24. Sun.    10:30 For the Parishioners – Híveinkért  
 

Today we celebrate the third Sunday of Advent know as Gaudete Sunday.  It marks the halfway point of Advent.  

Gaudete Sunday is a time for joy and hopefulness.  Gaudete is a Latin word for rejoice.  At this point in Advent our 

hearts are filled with joy as we reflect on the approaching birth of Christ.  The responsorial psalm “My Soul rejoices in 

my God,” reflects that joy.  And the first reading from Isaiah tells us: “I rejoice heartily in the Lord, my God is the joy 

of my soul.” We continue to feel joy this week as we look forward to the coming of Jesus  
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Panajoth Márta and Andy Szmerekovsky. May our 

Gracious Healer grant them healing of mind and body, restore their strength and spirit to bring them closer to healing.  
 

Donations: Christmas Offerings:  - $500.00 from Olga B. Centivany and Family; - $500.00 from Vic’s Turning Co., 

Inc. in memory of Louis Loiczly, founder of Accurate Metal Machining.  $100.00 by Steve and Dorothy Fromhercz; 

$100.00 by Mr. & Mrs. J. P. Gyekenyesi; $50.00 by Shirley and Ed Slovacek; $50.00 by Veronica (Parey) Burkhalter 

(from California); $25.00 by Mr. & Mrs. Robert Koscick; $25.00 by Margaret Turner; $25.00 by Ethel Pataki; $20.00 

by Olga Centivany; $20.00 by Maria Kaszas; $20.00 by Kathleen Réka Simonyi; and $20.00 by Alex Szaday.   
 

Christmas Flower Offerings: $60.00 Horváth család halottai emlékére by Elizabeth Aliczky; $50.00 by Mr. & Mrs. 

Ferenc Tarcsay; $50.00 by sons Jay and Ken Kovacs - in memory of Margaret Vedrody;  $50.00 Veronica (Parey) 

Burkhalter (from California); $25.00 by Magda Wood - Kacsala és Spisak család halottai emlékére; $20.00 in memory 

of Mary and Steve Nehez and Catherine and James Lucchese by Julie and Phil Lucchese; $20.00 by Imre Karetka and 

family Karetka és Mosoni család halottai emlékére; $20.00 by Irén Gyekenyesi; $20.00 by Ibolya és Sándor Kósa - 

halottaik emlékére; $20.00 by Mesko Family; $10.00 by Olga Centivany; $10.00  in memory of Mary and Steve Nehez 

by Anna Melega: $10.00 in memory of Ibolya György Santiago, $10.00 in memory of László Kovacs, $10.00 in 

memory of Harold Schwartz and $10.00 in memory of  Sinkó Zsuzsanna by Alex Szaday.  

Thank you for these generous Christmas Offerings and the offerings for Christmas Flowers. 
 

Second Collection today – Retirement Fund for Religious. Your gift to today’s collection for the Retirement Fund 

for Religious helps provide medications, nursing care, and more for thousands of senior sisters, brothers and religious 

order priest.  It also helps ensure younger members can continue the good works of their elders.  Please be generous in 

your offering to provide the long-term needs of the retired religious. Envelopes are by the church entrance.  
 

Christmas Eve Mass:  is at 9:00PM Sunday Dec. 24, 2017 and Christmas Day Mass on Monday at 10:30AM. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Ma az Advent örömvasárnapját ünnepeljük. Örömünk okát Szt. Pál apostol nevezi meg: Örüljetek az Úrban szüntelen, 

újra csak azt mondom, örüljetek, mert az Úr közel van. A mi örömünk akkor lesz teljes, ha Krisztus jelenlétében élünk.    
 

Az egyházközség nevében köszönetet mondunk a karácsonyi adományokért. Az adakozók neve és adomány összege 

az angol részben látható. Külön köszönet azoknak, akik már régen elköltöztek, de mégis szeretettel emlékeznek. 
 

Idős és nyugdíjas szerzetesek segélyezésére ma tartjuk a külön gyűjtést. E gyűjtéssel, szerte az egész országban az 

egyházmegyék püspökei azokat az idős és beteg szerzeteseket segítik, akiknek sem nyugdíjuk, sem betegsegélyezésük 

nincs, jóllehet életüket az egyház szolgálatára szentelték. Egyes szerzetházaknak ez egy olyan súlyos megterhelés, amit 

saját anyagi alapjaikból nem tudnak fedezni, ezért kérik az egyházmegyék püspökeinek a segítségét. Viszont, ők csak 

úgy tudnak segíteni, ha mi is segítünk. A templom bejáratánál lévő asztalkán e célra külön boríték található. Kérjük, 

hogy abba helyezzék adományukat. Aki ma nincs rákészülve az adakozásra, adományát jövő vasárnap is behozhatja.  
 

Jövő vasárnap Advent IV. vasárnapja, ugyanakkor már Karácsony Vigíliája. A karácsonyi díszek egy részét már 

ma behelyezzük a templomba. A teljes díszítés jövő vasárnap a szentmise után lesz befejezve. Amint már az előző 

értesítőkben is közöltem, karácsony éjszakájának szentmiséje az éjszaka beálltának első órájában, 9 órakor kezdődik. 

Karácsony napján vasárnapi program szerint délelőtt 10:30-kor lesz az ünnepi szentmise. Aki a karácsonyi ünnepek 

alkalmával szentgyónást szeretne végezni, akár a szentmisék előtt, vagy a szentmisék után örömmel rendelkezésükre 

állok. A szentgyónás igen fontos szentség, amely a bűnbánó lelket megtisztítja és nagyon sok kegyelmet közvetít. 
 

Zsoltár válasz: LELKEM  UJJONGVA  HIRDETI   -   ISTENEMNEK  DICSŐSÉGÉT. 


