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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF FEB. 12 – 18, 2018 
 

Feb. 12. Mon. …… Anna Molnar and her deceased family members / from her bequest 

 13. Tue. …… Charles Centivany / by wife Olga 

 14. Wed.   10:00 Ash Wednesday –  Lucille Szmerekovsky / by Family 

 15. Thur. …… John Szegedi / by Frances (Magyar) Pickett 

 16. Fri. …… The living and deceased family members of the Stromp family / by Linda Powers  

 17. Sat.        9:00 For the intention of the celebrant 

 18. Sun. 10:30 For the Parish Faithful - Híveinkért 
 

Healing and wholeness are treated in today’s readings from Scripture.  We go to doctors in hospitals to cure our 

physical ailments, but do we ever consider going also to Jesus in prayer? We put our faith in contemporary medical 

practices, but do we also put are faith in Christ’s sacraments? Today’s Psalm 31 proclaims how we can turn to the Lord 

in time of trouble and be filled with the joy of salvation, how we can confess our sins and have our guilt taken away. 
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially, Margaret Thurner. May our Gracious Healer grant them 

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

Memorial Donation:  $100.00 in memory of Betty Edwards by Joseph Kocab. Thank you for your kindness.  
 

Second collection today – Collection for the Church in Latin America!  Many people in Latin America and 

Caribbean do not have access to church programs and ministries because of rural terrain and a lack of ministers. Your 

generosity makes it possible for them to share in the life of the Church and grow closer to Christ.  Please be generous to 

the second collection. Your support helps to share our faith with those who long to hear the Good News of Christ. 
 

Next week Feb. 14 Ash Wednesday – marking the start of the season of Lent.  Ash Wednesday and Good Friday 

are obligatory days of universal fast and abstinence. Fasting is obligatory for all who have completed their 18th year 

and have not yet reached their 60th year. Fasting allows a person to eat one full meal. Two smaller meals may be 

taken, not to equal one full meal. Abstinence (from meat) is obligatory for all who have reached their 14th year. 

Fridays in Lent are obligatory day of complete abstinence (from meat) for all who have completed their 14th year. 

According to the tradition, Lent provides us with a yearly opportunity to renew and deepen our relationship with Christ.    
 

Celebration of the Evening of Confession on Wednesday Feb. 28: is an annual diocesan-wide celebration. The 

celebration of the Sacrament of Confession and Communion are the God’s gifts to help us as we journey towards God’s 

kingdom and strive to serve God’s people entrusted to our care. This is a good opportunity to fulfil your Easter duty. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 

Krisztus azért jött, hogy meggyógyítsa a testi leprát, és megszabadítson a lelki tisztátalanságtól. Ezekből a jelekből a 

nép megértette, hogy elérkezett az Isten országa. Krisztus az ő kétezer éves Egyházában minden időben adott és ad 

jeleket, melyekkel igazolja, hogy Isten országa közöttünk van. E jelek között a legjelentősebbek a Szűzanya jelenései. 

Ma arra emlékezünk, hogy 1858. február 11-én a Szűzanya Lourdes-ban jelent meg, ahol Bernadette pásztorlányka által 

imádságra és bűnbánatra szólította fel a világot, hogy ezáltal ezrek és ezrek testi és lelki gyógyulásban részesüljenek.    

 

Ma, El Salvador és Latin Amerika egyházmegyéi megsegítésére második gyűjtést tartunk.  Egyházmegyénk immár 

több éve El Salvadort különösképpen támogatja. Jóllehet, itthon is paphiány van, de ennek ellenére két missziós papot 

állandó jelleggel szolgálatra ad. Ugyancsak, pénzügyileg is segíti a pártfogolt egyházközségeket. Egyébként, Amerika 

püspökei a szegény és szükségben lévő Latin Amerika-i egyházakat általánosan segítik. Bármely adományunk e nemes 

célt támogatja. A bejáratnál lévő asztalkán külön boríték található az adakozásra. Kérjük, használják e külön borítékot. 
 

Jövő héten, február 14-én Hamvazó szerda, a nagyböjt kezdete.  Nem ünnep, de mint a nagyböjt kezdetét jelesebb 

napnak tartjuk. A nevét a hamvazásról kapta, melyet a bűnbánatra való felhívás jeleként használunk. Hamvazószerdán 

kevesen tudnak eljönni a templomba, ezért nagyböjt első vasárnapján is megismételjük a hamvazást. Nagyböjtben az 

Egyház böjtöt hirdet. Kétféle böjt van előírva: szigorú és enyhített böjt. – Hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú, 

míg a nagyböjt péntekéire enyhített böjt van előírva. A szigorú böjt elvárása a hús nélküli napi háromszori étkezés, 

egyszeri jóllakással, és a 18 – 60 év közöttieket kötelezi. Az enyhített böjt elvárása pedig, hogy a nagyböjt péntekéin a 

húsos ételektől megtartóztatjuk magunkat. Ez előírás a 14 évet betöltött kortól mindvégig kötelez. Böjt kötelezettsége 

alól bizonyos körülmények vagy egészségi állapot felmenthet (akik étkezdében vagy bárhol kint étkeznek és megfelelő 

böjtös ételt nem találnak, a betegek és gyengélkedők, akiknek szükségük van tartalmas ételek fogyasztására). Ha ezzel 

kapcsolatban bárkinek kételye van megkérdezheti a plébánosát. Bizonyos esetekben az egyházközség plébánosa vagy a 

gyóntatónk felmentést adhat a böjt megtartása alól. Hamvazószerdán a szentmise délelőtt 10 órakor lesz.  
 

Zsoltár válasz:     Te vagy, Uram, menedékem, - a szabadulás örömével veszel körül engem. 
             


