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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF FEBRUARY 1 – 7, 2016 
 
Feb. 1. Mon.  9:00 Anna Molnar and her deceased family members from her bequest 
 2. Tue.  9:00 Elizabeth and Edward Bukszar by their children Virginia and Bobbie 
 3. Wed.  9:00 For the Parishioners - Híveinkért 
 4. Thur.  9:00 Ursula Korman by Mary Spisak 
 5. Fri.  9:00 Halottaiért vég. Panajoth Márta 
 6. Sat.  9:00 Steven & Renee Spisak - special intention by Mary Spisak 
 7. Sun.    10:30 Dunai Gyula vég. családja 
 
It is never easy to be a prophet-whether in the time of Jeremiah and Jesus or in our time.  But prophets we must be if 
we claim to be Christians.  Although we will encounter resistance, we should not be afraid. The Lord’s promise is with 
us.  Like Jesus in the gospel, we should be confident that God will strengthen us in the face of the challenges we meet.  
 
Pray of our sick and homebound: especially Julie Lucchese, Kathy Szabo and Christopher Haubert.  
May our Gracious Healer grant them healing of mind and body and restore their strength and spirit. 
 
We still have the green pine floral arrangement in the church, which remained from the Christmas decorations.   
We would like to thank Monika Haubert for making and donating these arrangements to our church. We would also 
like to thank Gizella Becsei for laundering the albs and the Mass linens. These donations are greatly appreciated.  
 
Today we have the National Collection for the Catholic University of America. The Catholic University of 
America is the national university of the Catholic Church in the United States, located in Washington D.C.  It provides 
an academically rigorous education guided by Catholic intellectual tradition to nearly 7,000 students every year.  More 
than 4,000 students directly receive scholarship aid from this Collection, including many from our diocese.  Please be 
generous. Please use the special envelopes by the church entrance for your donation.  If you are not prepared for a gift 
today you can pick up the envelope and turn it in next Sunday with your donation. 
 
Next Sunday February 7, 2016  -  St. Emeric Church will have their annual Pork Sausage Dinner. Reservation to 
the dinner must be made by Wed. Feb. 3 with the following ladies: Marika Zsula / 216-676-5863 or Piri Beodray / 
440-356-8985 or Orsolya Sedensky 330-963-7035.  Dinner tickets price are: adult - $20.00 and students - $12.00. 
 
Next week , Feb. 2nd we celebrate  the presentation of the Lord, Candlemas Day.  Many Christians consider Jesus 
as the “light of the world”, so it is a custom that candles are blessed on this day. Wednesday we commemorate the 
day of St. Blase.  St. Blasé has been venerated as the patron of those who suffer from diseases of the throat.    
We will have the blessing of the candles before the next Sunday’s Mass and the blessing of the throats after Mass.   
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
  
„Isten a szeretet” (Jn 3,9). Szeretetből küldi prófétáit, majd Egyszülött Fiát, nemcsak az újszövetségi választott néphez, 
hanem minden nemzethez. Aki a szeretet gyakorolja kedves lesz Isten előtt, mert tettei Istenéhez hasonlítanak. Amikor 
pedig elvárjuk a szeretet szerinti életet, akár magunktól, akár másoktól, akkor is a szeretet parancsát gyakoroljuk.   
 
Köszönetet mondunk: Mónika Haubert hívünknek, mindazon zöld virágdíszekért, amelyeket üzletében készített és 
adományozott. E díszek nemcsak a karácsonyi ünnepek alkalmával, de a farsangi időben is ékesítették templomunkat. 
Ugyancsak, köszönetet mondunk Becsei Gizella hívünknek, aki ismételten kimosta a templomi ingeket és törlőket.  
 
Ma a második gyűjtést a washingtoni Nemzeti Katolikus Egyetem javára tartjuk.  Amerika legnívósabb katolikus 
egyeteme, ahol ifjúságunk magas szintű oktatásban részesül. Közel 7000 diák végez minden évben, akikből körülbelül 
4000 e gyűjtésből segélyben részesül. Ha tehetjük, segítsük Egyházunk nevelési törekvéseit. Bejáratnál lévő asztalkán 
külön boríték található, ha ma nem vagyunk felkészülve az adakozásra, jövő vasárnap is behozhatjuk adományunkat. 
 
A Szent Imre egyházközség: jövő vasárnap, február 7-én tartja a szokásos Disznótoros Ebédjét. Az ebéd ára 20 dollár 
felnőtteknek és 12 dollár diákoknak. Helyfoglalásért hívhatják az angol részben látható jegyárusító személyeket. 
 
Jövő héten: kedden, február 2-án, egyházunk Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét tartja, amikor ősi szokás szerint 
templomainkban gyertyát szoktak szentelni (innen származik a magyar elnevezés is). Egyébként, már nem, mint Mária 
ünnepet tartjuk számon, hanem Jézus templomba való bemutatására emlékezve, mint Jézus ünnepet. Már rég, hogy nem 
tartjuk ünnepként, csak, mint jelesebb napra emlékezünk. Gyertyák megszentelését jövő vasárnap a mise előtt tartjuk. 
Február 3-án, Szt. Balázs püspök és vértanú napja, amikor a híveknek – akik ezt igénylik - szintén régi szokás szerint 
külön Balázs-áldást (másképp nevezve: torok áldás) szoktunk adni. Vasárnap a szentmise után lesz majd a torok áldás. 
 
Zsoltár válasz: AJKAM  HIRDETI,   -   IGAZSÁGODAT,  URAM. 


