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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF APRIL 11 – 17, 2016 
 
Apr. 11. Mon. …… Ernő Hudak by wife Ilonka 
 12. Tue. …… Lassán István és Laura by Elizabeth Ferenczi 
 13. Wed. …… Ferenczi Ferenc, ifj. Bódi Ferenc és Fehér Anna by Elizabeth Ferenczi 
 14. Thur. …… Béla Thurner végezteti özvegye Margit 
 15. Fri. …… For the Parish Faithful - Híveinkért 
 16. Sat.  9:00 Balint Petrancky by Mary Spisak 
 17. Sun.    10:30 Ibolya (György) Santiago by son Alex Szaday 
 
In today’s gospel reading, it seems that the significance of the Eucharist for John is not just eating and drinking.  It 
means serving and ministering.  The Lord’s Supper is not just liturgy and ceremony, it means loving and sharing. Peter 
complained because our Lord asked him three times if he loved him.  But Peter was a stubborn man, and it was our 
Lord’s only way to show him the meaning of the Eucharist, namely, unselfish service to others and a ministry of giving 
 
Pray for our deceased:  especially Andrew Bartalis.  Andrew Bartalis passed away at the age of 96. He was our oldest 
and loyal parishioner. Everyone remembers him with love. We pray, that he and all our deceased rest in peace.  
 
Pray of our sick and homebound: Anna Karetka, Kamilla & Kathy Szabo. May our Risen Lord grant them healing of 
mind and body and restore their strength and spirit to bring them one day closer to healing. 
 
Donation:  Easter Offering - $100.00 by Michael and Irene Lantos. Thank you for your kind remembrance.   
 
Second collection today: – Catholic Relief Services Collection.  The CRS Collection is one of the twelve national 
collection established by the bishops of the United States so that, by combining resources, we can more effectively 
carry out the global mission of the Church.  It offers Catholics a convenient opportunity to help more than 100 million 
people at home and abroad through a charitable contribution during Mass. Please, be as generous as you can.  If you are 
not prepared to make an offering today please, take the special envelope and return it next week with your offering. 
 
The First Annual Dinner at our parish – the Mother’s and Father’s Day Dinner on May 15, 2016.  Details about 
the dinner will be in next week’s Sunday bulletin.  For this year we will have three (3) dinners scheduled: 1. May 15; 
2. Sept. 25, 2016 – The Fall Dinner; and 3. Nov. 20, 2016 the Annual Thanksgiving Dinner and the feast day 
celebration of our patron saint, St. Elizabeth of Hungary. Mark your calendar for these events.  
 
Divine Mercy Holy Year – Pope Francis sent out Missionaries of Mercy to various countries throughout the world.  
These priests were sent out to proclaim God’s love and be witnesses to God’s mercy through the celebration of the 
Sacrament of Reconciliation. This sacrament is a very visible and tangible sign of God’s mercy. Christ knows our 
struggles, our pain and our sorrows, and wants to draw us into the healing embrace of our merciful Father.   
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 
A hit a keresztény élet alapja. Törekedjünk arra, hogy becsületesen éljünk: kötelességeinket teljesítsük, embertársainkat 
szeressük. Ezáltal mutassuk meg, hogy hiszünk Istenben, aki lát minket, számontartja és megjutalmazza tetteinket. Mi 
hisszük, hogy a földi élet csak zarándokút. A végállomás odaát van, ahol az Istenben hívőkre öröm és boldogság vár.   
 
Imádkozzunk halottainkért. Imádságos szeretettel emlékezzünk Bartalis András hívünkre, akit a tegnap temettünk el. 
Bandi bácsit (így ismerte őt templomunk közössége és a baráti köre) hosszú és szép élettel áldotta meg a Gondviselő. 
Az ő életében beteljesedett az általános emberi kívánság: éljünk jól és soká, s haljunk meg gyorsan. Nem rossz 
kívánság, DE az „éljünk jól” ne csak a földi javakat és élvezeteket, hanem a lelkieket is jelentse. Bandi bácsi sokáig 
élvezhette munkája gyümölcsét, de soha nem feledkezett meg a lelkiekről. A Feltámadt Krisztus adjon neki örökéletet.  
 
Imádkozzunk betegeinkért, a szobához kötött gyengélkedőkért. Kérjük, hogy a Feltámadt Úr kegyelme által értsék 
meg, hogy a betegség, gyengeség nemcsak porba sújt, de lelkileg felemel, tisztít és közelebb visz az Irgalmas Úrhoz. 
 
Ma, a Világmissziós Katolikus Segélyszervezet javára második gyűjtést tartunk. Az Amerikai Püspöki Kar, nemcsak 
jóváhagyta, de kéri a híveket, hogy adományukkal kapcsolódjanak bele e világméretű segélyakcióba. Több mint 100 
millió szükségben lévő embertársunk részesül belőle. Aki ma nem tud adni, jövő vasárnap is behozhatja adományát. 
 
Egyházközségünk első évi rendezvénye – ANYÁK-_ APÁKNAPI EBÉD - május 15-én, vasárnap lesz. Kérjük, aki 
részt akar venni, idejében jegyezze be naptárjába. A menü és ár információt a következő vasárnapokon közöljük. 
Egyúttal közöljük, hogy ez évre mindössze három ebéd van betervezve: - 1./ Anyák- Apák-napi Ebéd - május 15-én; 
- 2./ Őszi Ebéd - szeptember 25-én; és a - 3./ Szent Erzsébeti Búcsú- és Hálaadásnapi Ebéd – november 20-án. 
A szokásos nyári (csirkepaprikás) ebéd elmarad, mivel egyházközségünk szakácsnője nem lesz a városban.   
 
Zsoltárválasz: MAGASZTALLAK,  URAM,   -   MIVEL  MEGMENTETTÉL  ENGEM.    


