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Edward and Elizabeth Bukszar / by daughters: Virginia Yusko and Bobbie
Andy Szmerekovsky – Funeral Mass
Szigeti János / by Mr. and Mrs. László Harmat
Helen Kassay / by Ilonka Hudak
Margaret Vedrody / by son Ken Kovacs
For the Parishioners - Híveinkért
Dunai Gyula / végezteti családja

We have gathered today to join Fr. Antal in prayerful thanksgiving for his 50 years of faithful and dedicated priestly
service and 30 years as the pastor of our parish. Fr. Antal, thank you for your willingness to give of yourself and be
used where God placed you. You have been a spiritual blessing to many lives for the past 50 years. Your selfless
ministry in Christ has been inspiring, fruitful, worthy of the Lord and pleasing to him. You are indeed a reflection of
God’s love and we want you to know we how very much appreciated you and all that you have done for our parish for
the past 30 years. May God shower his profound blessings on you of peace and joy during your retirement years.
Keep the sick and homebound in your prayers especially, Jay Kovacs, Gizella Becsei and Kathy Szabo.
May our Gracious Healer grant them healing of mind and body and bring them one day closer to healing.
Pray for our deceased: especially Andy Szmerekovsky. The Christian burial Mass for Andy will be on Tuesday
June 26, at 11:00a.m. Visitation is an hour before the Mass from 10:00 a.m. – 11:00 a.m. in St. Elizabeth Church.
Donation: $200.00 was donated to our church anonymously. We pray for your intention. Thank you for your kindness.
Next Sunday second collection – Collection for the Holy Father. Next week we will take the Peter’s Pence
Collection, which provides Pope Francis with the funds he needs to carry his charitable works around the world. The
proceeds benefit our brothers and sisters on the margins of society, victims of war, oppression, and disasters.
The World Church celebrated today the Nativity of John the Baptist. John challenges us Christians to the
fundamental attitude of Christianity – total dependence on the Father, in Christ. Except for the Mother of God, no one
had a higher function in the unfolding of salvation. Yet the least in the kingdom, Jesus said, is greater than he, for the
pure gift that the Father gives. The attractiveness as well as the austerity of John, his fierce courage and denouncing
evil – all stem from his fundamental and total placing of his life within the will of God.
Please note: as of July 2, 2018, the Sisters of our Lady of Kilimanjaro, Tanzania, East Africa will reside in the rectory.
We welcome them with joyful hearts and may our Heavenly Father bless them in their religious life. Saturday (June 23)
we received notification from the diocese regarding to the church services. As of July 2nd, Fr. Andras Mezei will
assume the responsibility as pastor of St. Elizabeth of Hungary Parish. More details will be in next Sunday’s bulletin.

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője
Imádkozzunk halottjainkért. Kegyelettel emlékezzünk Andy Szmerekovsky hívünkre, aki a múlt héten elhunyt.
Andy temetése jövő kedden lesz. A temetési szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. Látogatás és részvétnyilvánítás
szintén a templomunknál lesz, a szentmise előtt egy órával, 10 órától – 11 óráig a szentmise kezdetéig. Köszönjük az ő
példás vallási életét és kérjük az Irgalmas Jézust, hogy halhatatlan lelkét mielőbb juttassa el az üdvözültek hónába.
Jövő vasárnap a Szentatya karitatív célú adományai javára második gyűjtést tartunk. A Szentatya a világ összes
keresztény országából összejött adományokból a legnagyobb szükségben lévőket segíti. A bejáratnál külön boríték
található. Abba helyezve adományukat, hozzák be jövő vasárnap. Segítsünk, hogy a Szentatya is segíthessen.
Ma, egyházközségünk plébánosa aranymiséjét tartja, és ugyanakkor megemlékezik 30 éves plébánosi szolgálatáról.
Kéri a híveket, hogy a jubileumi szentmisében vele együtt adjanak hálát és mondjanak köszönetet Istennek az elmúlt
évtizedek minden kegyelméért és áldásáért. Kérjük, hogy továbbra is oltalmazza, segítse és amíg egészsége engedi,
mint az Úr hűséges papja mindvégig munkálkodjon az Ő szőlőjében. Ez adjon lelki békét és csendes nyugdíjas éveket.
Sokan érdeklődnek, hogy mi lesz az egyházközség további sorsa. Az egyházmegye eddigi közlése alapján, tudjuk,
hogy július 2-tól a plébánián, Észak Afrika, Tanzániából jött nővérek fognak lakni (The Sisters of Our Lady of
Kilimanjaro). A lelkipásztori szolgálattal kapcsolatos egyházmegyei rendelkezést szombaton (június 23-án) megkaptuk
az egyházmegyei hivataltól. A rendelkezés alapján július 2-tól a Szt. Imre egyházközség plébánosa, Mezei András atya
veszi át a Szt. Erzsébet egyházközség hivatalos vezetését. A hívekkel bővebb információt jövő vasárnap közlünk.
Zsoltár válasz:

AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM, - INSÉGET NEM KELL LÁTNOM.

