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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF APR. 25 – MAY 1, 2016 
 
Apr. 25. Mon. ….. Elizabeth Balazs by daughters: Elizabeth and Rita 
 26. Tue. ….. Joseph Smayda Jr. by Marilyn Reed 
 27. Wed. ….. Andrew Bartalis by Magda Wood 
 28. Thur. ….. For the intention of the celebrant 
 29. Fri. ….. Ilona és György Szeless by Ilona Szeless 
 30. Sat.  9:00 For the Parishioners - Híveinkért 
May  1. Sun.    10:30 Fr. Sándor Siklódi by the Haubert Family 
 
Too often we look on our trials and challenges as something to avoid and run away from at all costs.  How mistaken we 
are, because these are opportunities to achieve greatness. We should not go running around looking for troubles and 
crises, but when they do come to us, we should view them as potential hours of glory.  True greatness is not measured 
by how much fame we attain, but by how we react to crises and challenges the way Jesus did.    
  
Pray for 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: $50.00 by Veronika (Parey) Burkhalter for flowers for the Mary Ann Parey Mass today.  Thank you. 
 
Second Collection next Sunday: - For the Church in Central and Eastern Europe.  For those living in Central and 
Eastern Europe, rebuilding in the wake of 70 years of Soviet rule is a constant struggle.  Often, people face poverty, 
infrequent pastoral care, and lack of space for worship, presenting challenges as they try to live lives of faith. Your 
support of the Collection for the Church in Central and Eastern Europe (CCEE) helps provide grants for projects to 
restore the Church and build the future in those areas.  Please be generous in your support to rebuild pastoral care. 
 
The Holy year of Devine Mercy – The Holy Father described mercy as the “bridge that connects God and man, 
opening our hearts to a hope of being loved forever despite our sinfulness.” The pope declared that part of the reason 
that he wants the entire church to contemplate the breadth and beauty of God’s mercy is so, that we might become more 
effective witnesses of his compassionate love in the world. The image of the open Holy Door in churches around the 
world is consistent with Pope Francis’ repeated plea, that we not keep Jesus locked up in our churches, but take his 
merciful love into the community.  In his message for the Jubilee of Mercy, the Holy Father desires for many to come 
across the thresholds of our churches to experience the merciful love of Jesus Christ.   
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 
Jövő vasárnap: a  KÖZÉP  ÉS  KELET  EURÓPAI  ORSZÁGOK támogatási céljából második gyűjtést tartunk. 
E gyűjtést is az egyházmegyei hivatal rendelkezése szerint még a nagyböjtben meg kellett volna tartani, de amint már 
többször említettem, az egyházmegye illetékes hivatala a nagyböjtre olyan sok gyűjtést betervez, hogy lehetetlen őket 
megtartani. Úgy látszik, hogy a központi illetékesek mindezzel nem tőrödnek, mert nem nekik kell kéregetni. Viszont, 
ha nem tartjuk meg a gyűjtést, és nem gyűjtünk kielégítő összeget, akkor az egyházközség hívei és papja feketelistára 
kerülnek. Tehát kérem a híveket, ne méltatlankodjanak a második gyűjtések miatt, mivel mi semmi mást nem tehetünk, 
mint meghirdetjük és biztatjuk a híveket. Aki tud és akar adni, adjon, aki nem tud, vagy nem akar adni, ne adjon. Ez a 
gyűjtés egyébként, a kommunista megszállás alól felszabadult Közép és Kelet Európa országainak az egyházközségeit 
segíti a talpra állásban és megerősödésben. Szép és köszönetre méltó, hogy az Észak Amerikai püspökök sokmás 
nehézségük mellett ezt is vállalják. A gyűjtéshez, a bejáratnál lévő asztalkán külön borítékok találhatók. Kérjük, 
vegyenek fel borítékot és jövő vasárnap abba helyezve hozzák be adományukat. Ha a borítékra ráírják a nevüket és az 
adott összeget, akkor adományukat bejegyezzük az évi adomány listára, és évvégén ez adományösszeg is igazolva lesz.     
 
A sajtó jelzéseire figyelve, sokan kíváncsian várták, hogy Ferenc pápa hogyan nyilatkozik „A szeretet öröme” kezdetű 
apostoli buzdítás vatikáni bemutatóján. A dokumentum a családnak az egyházban és a mai társadalomban betöltött 
helyzetét, szerepét, küldetését, kihívásait és nem utolsó sorban problémáit érinti. Schönborn, bécsi bíboros nyilatkozata 
szerint az apostoli buzdítás az irgalmasság rendkívüli szentévében integrációt és irgalmasságot szorgalmaz minden 
„sérült” család részére. A pápa az Egyházban „újít, anélkül, hogy szakítana a múlttal”, ami azt jelenti, hogy „korunk 
drámájának” nevezett egyre nagyobb számú válások miatt az apostoli buzdítás, ítélkezés helyett „figyelemmel való 
kísérést”sürget az elvált, de polgárilag új házasságot kötött hívők számára, akik továbbra sem részesülhetnek egyes 
szentségekben. Ezért ne érezzék magukat kiközösítve az Egyházból, inkább integrálódjanak az egyházi közösségekben 
minden lehető módon. A dokumentum leszegzi, hogy a keresztény család egy férfi és egy nő közötti házasságon alapul. 
 
Imádságos szeretettel gratulálunk: Varga Zsolt hívünknek, aki a mai nap a bérmálás szentségében részesült. Kérjük 
számára a Szentlélek kegyelmeinek bőséges kiáradását, hogy hitében megerősödjön és mindvégig hite szerint éljen.  
 
Zsoltár válasz:   ANGYALAID ELŐTT ZSOLTÁRT ÉNEKLEK, -  MAGASZTALLAK TÉGED ISTENEM. 


