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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF FEB. 8 – 14, 2016 
 

Feb.  8. Mon.  9:00 Oravec János és Frank Frendl by Franciska Frendl 
  9. Tue.  9:00 Stephen Kacsal by his sister Mary Spisak 
 10. Wed.  10:00 Ash Wednesday – for the Parishioners 
 11. Thur.  9:00 Anna Csapo by Mr. & Mrs. László Harmat 
 12. Fri.  9:00 Klara Acs by family 
 13. Sat.  9:00 For the Parishioners - Híveinkért 
 14. Sun.    10:30 Veronica Parey by family 
             12:00 Barbara Krusoczky by family 
 
We work hard on the job, yet we seem to be getting nowhere. At such times it’s easy to get discouraged and want to 
quit.  That’s why we need to hear today’s gospel. It is at such moments of futility that the Lord stands by to help us. It 
takes faith-faith in our Lord’s presence and faith in following his directions.  
  
Pray of our sick and homebound: especially Bishop Lennon. Based on his prior history of heart issues, he is 
hospitalized and will remain in the hospital for the next few days. Pray also for Kathy Szabo and Christopher Haubert. 
May our Gracious Healer grant them healing and restore their strength and spirit. 
 
Thank you for your donations: for last Sunday’s Collection to the American Catholic University in Washington D.C.  
Donation: $200.00 by Lawrence Urban - his monthly dues for January and February. Thank you for your generosity.   
 
Feb. 10, 2016 is Ash Wednesday.  Ash Wednesday marks the beginning of Lent. Ash Wednesday and Good Friday 
are days of fasting and abstinence for Catholics. According to Church law – You shall observe the prescribed seasons 
of fasting and days of abstinence. Catholics older than the age of 14 are supposed to abstain from meat (except the fish 
and see foods) in the dioceses of North America on all the Fridays of Lent. In addition, those between the ages of 18 
and 59 should eat only one full meal on Ash Wednesday and Good Friday. Smaller amounts of food, not as much as a 
full meal may be eaten in the morning and either at lunchtime or dinner, depending on when you eat your full meal. 
 
We are in the Year of Mercy.  When we show mercy to others, we are responding as God responds, with love and 
compassion. The year of Mercy is an invitation! - An invitation to love, kindness and unbounded generosity mercy.  
During this Jubilee Year of Mercy, Catholics are encouraged to seek mercy through the sacrament of reconciliation. 
 
Next Sunday we will have a second collection:  EL SALVADOR - LATIN AMERICAN COLLECTION.       
This appeal also makes a contribution to the Collection for the Church in Latin America which benefits projects and the 
formation of seminarians, religious and lay leaders in 23 countries across Latin America.  Please be generous.  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 
Imádkozzunk betegeinkért és szobához kötött gyengélkedőkért. Különösen gondoljunk egyházmegyénk püspökére, 
Richard Lennon főpásztorunkra, akit korházi felügyeletben és kezelésben kellett, hogy résesítsenek.  
 
Köszönet a múltvasárnapi második gyűjtésbe adott segítségért.  Adományunk nagyon sok fiatal további tanulmányi 
képzését támogatja. Ugyancsak, köszönetet mondunk Lawrence Urban volt hívünknek, aki több mint két évtizede más 
államba költözött, de rendszeresen havi százdolláros adománnyal támogatja templomunkat. Ismételten köszönet 
 
Jövő szerdán, február 10-én Hamvazószerda, a nagyböjti idő kezdete.  A katolikus egyház, mint jeles napot tartja 
számon. A szentmise délelőtt 10 órakor lesz. Ősi szokás szerint e napon hamvazást tartanak. Hétköznap lévén, kevesen 
tudnak eljönni a templomba, ezért a hamvazást a nagyböjt első vasárnapján megismételjük. Nagyböjtben, különösen 
figyeljünk az Egyház böjti fegyelmére. Hamvazószerdán és Nagypénteken szigorú böjt van előírva, ami azt jelenti, 
hogy egyházunk elvárása szerint a 18 és 60 év közöttiek ne csak a húseledeltől (kivéve a tengeri halféléket) 
tartózkodjanak, de az ételek mennyiségében is gyakoroljanak fegyelmet. Vagyis, a húsnélküli háromszoros étkezésből 
csak egy legyen jóllakásig. A nagyböjti idő péntekéire (az Észak Amerikai egyházmegyékben) enyhített böjt van 
előírva, ami azt jelenti, hogy 14 évtől kezdve tartózkodjunk a húsos ételektől (kivéve a tengeri halféléket). A betegek, 
nehézmunkát végzők, étkezdékben táplálkozók fel vannak mentve a böjt és hústól való megtartoztatás alól. 
 
Jövő vasárnap a Latin Amerikai - El Salvador misszió javára gyűjtést tartunk.  A clevelandi egyházmegye már 52 
éve nemcsak papokat és szerzeteseket küld a misszióba, de anyagilag is támogatja a missziós munkát. Az egyházmegye 
kéri a híveket, hogy adományukkal továbbra is segítsék ez évi gyűjtést. A templomi bejáratnál külön boríték vehető fel. 
 
Nagyböjtben: szentmise előtt a rózsafüzér helyett keresztútját imádkozunk. Kapcsolódjunk be minél többen az imába. 
 
Zsoltár válasz:  AJKAM  HIRDETI,  -   IGAZSÁGODAT URAM.            


