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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF DEC. 4, 2017 
 

Dec  4. Mon. …… Anna Molnar and her deceased family members / from her bequest 

  5. Tue. …… Sinkó Zsuzsanna / by Ilona Schwartz 

  6. Wed. …… Imre Acs / by daughter Kathy 

  7. Thur. …… Barbara Russell / by László Dunai 

  8. Fri.      10:00 Immaculate Conception of the BVM – Holy Day of Obligation 

    For the Parishioners - Híveinkért 

    4:00  For the intention of the celebrant 

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

           10. Sun.    10:30 Jenei Erzsébet és Meskó Erzsébet / végezteti a Meskó család 
 

Waiting is one of the themes of today’s liturgy to open the season of Advent. For our Advent waiting should be 

creative. For example, we have to take some initiative to pray so that the Lord can open our eyes to see our need for his 

coming as Savior. Pray that our Advent waiting will be creative characterized by prayer, the sacraments and social 

action. The Lord protects us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior at Christmas.  
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Panajoth Márta. May our Gracious Healer grant them 

healing of mind and body, restore their strength and spirit to bring them one day closer to healing.  
 

Donations: $125.00 by Fr. David Misbrener.  It is a gift to our Jubilant Church.  Thank you for your thoughtfulness. 
 

Feast of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary - Dec. 8, 2017 - Holy Day of Obligation –Mass at 

10:00a.m and 4:00p.m.  As the Holy Spirit descends upon the bread and wine we offer so that they become the Body 

and Blood of Christ. He comes upon us again to make us more like Mary in bringing the presence of Jesus Christ. 
 

Last Sunday we failed to announce the second collection – The Catholic Campaign for Human Development.  

The special envelopes are still available by the entrance.  Please pick up an envelope if you are not prepared to give 

today and return it next Sunday with your donation. You can place your donation in the collection basket.   
 

The envelopes for Christmas Flower donations are on the bulletin table.  If you make a donation in memory of 

your loved ones, please write not only your name but their names also on the special envelope.  
 

Church Christmas decorating will be on Sunday Dec. 17, 2017 after the Sunday Mass.  Only the large decoration 

will be done on this Sunday and the display will not be lit until Christmas Eve Mass.  Everyone is welcome to help.  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Advent arra emlékeztet, hogy útban vagyunk az örökélet felé, Isten vár bennünket. Ugye milyen nagy készülődés előzi 

meg utazásainkat: útlevél, pénz, csomagok, térkép… stb. Ha az örökélet vonatára akarunk felszállni, úti okmányunk a 

keresztlevél és útitársunk maga Jézus Krisztus. Közlekedési szabályaink a tízparancsolat. Útbaigazítónk és segítőnk a 

Jézus Krisztus által alapított Egyház. Csomagjainkat egy életen át kell készítenünk: szeretet, szolgálat, jóság, irgalom 

és megbocsájtás. Mindezekkel indulhatunk a nagy útra. Mondjuk bizalommal: „Uram, tebenned remélek” (Zsolt24,21) 

Urunk születésnapja megünneplésére készülünk, vizsgálgassuk lelkiismeretünket, hogy vajon milyen a mi készületünk.         
 

Jövő pénteken, december 8-án a katolikus egyház a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ünnepét üli. 
A mindenható Atya a Boldogságos Szűz Máriában méltó hajlékot készített Fiának. Krisztus érdemeire való tekintettel 

eleve megóvta őt minden bűntől. A szeplőtelen kifejezés ugyan nem szerepel a Szentírásban, de az Istenanya szentségét 

több szentírási hellyel lehet bizonyítani. A háromszor szent Istennek szent az elgondolása, hogy Fiának édesanyja szent 

és szeplőtelen legyen. A Szűzanya az idők folyamán jelenései alkalmával személyesen is igazolta az Egyház e tanítását. 

Mint parancsolt ünnepet üljük, ezért templomunkban délelőtt 10 órakor és délután 4 órakor lesz szentmise. Akiknek 

nem alkalmas a jelzett időpont, a legközelebbi kerületi templomnál is eleget tehetnek a misehallgatás kötelezettségnek.  
 

A múlt vasárnap elmaradt a második gyűjtés.  Kérjük a híveket, hogy aki még szándékszik adni, vegyen fel egy 

borítékot és abba helyezve adományát jövő vasárnap dobja be a gyűjtő kosárba. Ugyancsak, a hontalanok segítségét 

szolgáló adományborítékok is kint vannak még. Jönnek a hideg téli napok, még arra a célra is lehet adakozni.  
 

Ez évben a karácsonyi díszeket már december 17-én, Advent III. Vasárnapján betesszük a templomba. A IV. 

vasárnap ugyanis már Karácsony vigíliája. A karácsonyi díszek kivilágítása csak az úgynevezett éjféli szentmisével 

veszi kezdetét. Ez a szentmise úgymint előző években is korábban lesz, este 9 órakor kezdődik. Inkább a fiatalabbak 

szoktak jönni erre a misére, akik a mise után szeretnek egy ideig együtt lenni és örvendezni a Karácsony ünnepének. 

Itt jegyzem meg, hogy egy külön boríték található a bulletin asztalkán a karácsonyi virágokra való adakozás céljából.  
 

Zsoltár válasz: JÖJJ  EL  ISTENÜNK!  -  JÖJJ  EL  ÉDES  ÜDVÖZÍTŐNK.        


