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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF MARCH 25. 2018 
 

Mar. 26. Mon. …… Erma Molnar and her deceased family member / from her bequest 

 27. Tue. …… For the better health of Magda Wood / by the Family 

 28. Wed. …… Tarcsay család halottaiért / by Ferenc and Julianna Tarcsay  

 29. Thur.  6:00 Holy Thursday – István Spisak / by daughter-in-law Mary Spisak 

 30. Fri.  3:00 Good Friday – Celebration of the Lord’s Passion 

            31. Sat.  7:00 Holy Saturday – Easter Vigil - For the intention of the celebrant 

Apr.  1. Sun.   10:30 Easter Sunday – Mass for the Parish Faithful   
 

The passion and resurrection of Jesus prove that life will prevail over death.  They give us hope and even when death 

has done its worst, life will win out.  So, with hope in our hearts, we will continue to do life-affirming things such as 

caring for the sick, helping the poor, ministering to the abandoned and working for peace. 
 

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

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

Donation - $200.00 anonymously.  Thank you! We keep you in our prayers and your intention. 

Easter offering: $100.00 by Rev. David Misbrener – pastor of St. Peter of the Fields Church. $25.00 by Mary Spisak. 

Easter Flower gifts in memory of your loved ones:  $100.00 in memory of Sándor Takacs / by his wife Ilona Takacs; 

$100.00 in memory of Richard W. Knapil / by wife Virginia (from Florida); $50.00 Ken Kovacs; $25.00 in memory of 

Mary and Steve Nehez, Catherine and James Lucchese / by Phil and Julie Lucchese; $25.00 in memory of the Horvath 

family / by Elizabeth Aleczky; $20.00 Tarcsay Family; $20.00 in memory of Erika Gyékényesi / by Irén Gyékényesi; 

$10.00 in memory of Steve Spisak / by wife Mary; $10.00 in memory of Barbara Russell / by Ben and Shelly Kaman.    
 

Holy Week’s and Easter’s programs:  - Holy Thursday: Evening Mass of the Lord’s Supper at 6:00pm.  

- Good Friday: celebration of the Lord’s Passion at 3:00pm. - Holy Saturday: Easter Vigil celebration and Mass 

at 7:00pm. Tridium services are in Hungarian -  Easter Sunday:  Mass at 10:30am, the blessing of the Easter Food. 
 

Good Friday is a day of abstinence. Every person 14 years of age or older must abstain from meat and items made 

with meat.  Every person between the age of 18 and 60 take only one full meal with two smaller meals. No Snacks!  
 

The Pontifical Good Friday Collection – your support helps the church minister in parishes, provide Catholic Schools 

and offer religious education. The Pontifical Good Friday Collection also helps to preserve the shrines. The wars, 

unrest and instability have been especially hard on Christians.  In these time of crisis, the Pontifical Good Friday 

Collection provides humanitarian aid to refugees. With your contribution you become an instrument of peace and join 

with Catholics around the world in solidarity with the Church in the Holy Land. Please be generous. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Köszönjük a különböző adományokat. Az adakozók neve és adomány összege az angol részben látható. 
 

Nagyhét három szent napja és Húsvét vasárnap programja:  

 - Nagycsütörtök: este 6 órakor az Utolsó Vacsora emlékének szentmiséje, utána oltárfosztás és rövid virrasztás. 

 - Nagypéntek: délután 3 órakor a Nagypénteki szertartás. Előtte 2 órától szentségimádást és gyóntatást tartunk. 

   A nagypénteki gyűjtés a szentföldi kegyhelyek templomainak a segélyezésére történik.   

 - Nagyszombat: este 7 órakor Húsvét vigíliájának szertartásai és a Vigília szentmise. 

 - Húsvét ünnepe: 10:30-kor az ünnepi szentmise, utána rövid feltámadási szertartás és húsvéti ételáldás lesz. 
 

Nagypénteken szigorú böjt van előírva.  Ez azt jelenti, hogy a 14 évet betöltött és annál magasabb korú személyek 

tartózkodjanak a hús vagy húsos ételektől. A 18 és 60 év közöttiek húsnélküli étellel - egyszeri jóllakásig - háromszor 

étkezzenek. Akik nem otthon étkeznek, vagy betegek és gyengélkedők, csak a lehetőség szerint kötelesek megtartani. 

 

Imádságos szeretettel gratulálunk Thurner Margit hívünknek, aki a közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját. 

Azt is tudjuk, hogy Margit néni gyengélkedik és nemsokára Floridába költözik. Imádkozunk, hogy a Gondviselő adjon 

neki megnyugvást, hogy az időskor keresztjeit Isten kegyelme által lelki békében, s türelemmel hordozza. Isten éltesse! 

 

Ugyancsak, imádságos szeretettel gratulálunk Mayer Máriának, aki nemrég a 85. születésnapját ünnepelte. 

Mayer Mariska már évek óta a vasárnapi szentmiséink látogatója és templomunk anyagi támogatója. Köszönjük a 

hűségét és nagylelkűségét. Kérjük a Gondviselőt, hogy erőben és egészségben tölthesse az idős kor éveit, ha pedig 

jelentkezik a megpróbáltatások ideje, Isten akaratában megnyugodva, derűs lélekkel fogadja és hordozza keresztjét.  
 

Zsoltár válasz: ISTENEM,  ISTENEM,   -   MIÉRT  HAGYTÁL  EL  ENGEM.        

 


