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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF OCTOBER 17 – 23, 2016 
 

Oct. 17. Mon. ….. Joseph and Maria Petho / from their bequest 

 18. Tue. ….. Anna Smayda / by Marilyn Reed  

 19. Wed. ….. William, Gizella and James Balog / by Barbara Comiskey 

 20. Thur. ….. Antal Miklós / végeztetik leányai: Bella és Malinda 

 21. Fri. ….. For the better health of Andy Szmerekovsky 

 22. Sat.  9:00 For the Parishioners - Híveinkért 

 23. Sun.    10:30 András Bartalis / végezteti Mária Orosz és családja 
 

Prayer is not working on God to manipulate him into granting request.  Rather it is surrender to God in faith to 

experience his presence even without his physical presents.  We have to persist in prayer not to persuade God to give us 

some gift, but to prepare and open our hearts to receive him who is the Giver of all gifts.  We need to persevere in 

prayer, not because God is hard to reach but because we are.  
 

Keep the sick and homebound in your prayers especially Julie Lucchese and Dan Demetzky. May our Gracious 

Healer grant them healing of mind and body and restore their strength and spirit to bring them closer to healing.  
 

We have a second collection today– Catholic Communication Campaign.  The Catholic Bishops of the United States 

wanted to make sure that everyone could join in the excitement of the Pope Francis’ visit last year to the United States 

they called on the Catholic Communication Campaign to make this visit possible. Your contribution to this collection 

continues the work of communicating the Gospel around the world. Please be as generous as you can. 
 

Blanket Sunday is sponsored by the Diocesan St. Vincent DePaul Society. Monetary donation will go further 

through bulk purchases by the society for blankets and other items for the homeless and poor individuals in our own 

metropolitan area. Donations are gratefully accepted throughout the month of October. Please use the specially 

marked envelopes for your Blanket Sunday donations. Please be as generous as you can. 
 

America Needs Fatima: by spreading Our Lady’s Fatima message and promoting devotion to Her Immaculate Heart.   

Rosary clusters are organizing across the USA. We pray the rosary every Sunday before the Mass. You could join our 

group if you don’t have the opportunity to join somewhere else. You could always pray the rosary in your home.  
 

Jubilee year of Mercy! The Catholic Church across the world takes a year to focus on forgiveness and healing in a 

special way.  Catholics are encouraged to join together in prayer, go to confession, and share the genius of Catholicism 

with others. The purpose of a Jubilee Year is to help people grow spiritually, strengthen their faith and encourage 

works of service and to promote unity within the Catholic Church and society in general. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Az embert a teremtés koronájának nevezzük, aki értelmével felismeri a teremtett világ rendjét, törvényeit és szépségét. 

Mindezért az egész természet képviselőjeként hálát tud adni Istennek: imádkozik hozzá és dicsőíti őt. 
 

Ma az úgynevezett Catholic Communication Campaign második gyűjtést tartjuk. Az amerikai Püspöki Kar tagjai e 

gyűjtéssel a katolikus médiát óhajtják támogatni országszerte, sőt a világszerte található missziós központokban is. Az 

evangélium terjesztéséhez a média munkájára nagy szükség van. Értékeljük ezt a missziós munkát, és lehetőség szerint 

mi is támogassuk. Külön boríték a lejáratnál található. Adományukat jövő vasárnap is beadhatják.  
 

Amint már az előző értesítőkben is közöltük: október hónapban a St. Vincent DePaul katolikus egylet borítékai is 

kint lesznek. Aki néhány dollárral segíteni akarja az utcán lakó hontalan szegényeket, vegyen fel egy borítékot és abba 

helyezze adományát. Az összegyűlt pénzösszeggel, mielőtt a hidegek beállnának, meleg takarókat vásárolnak az utcára 

maradt szegények részére. Az egylet néhány év óta pénzadományt kér, mivel így gazdaságosabban tudnak segíteni.  
 

Október hónapban az amerikai egyházak országszerte rózsafüzér csoportokat szerveznek.  E csoportok a Fatimai 

Szűzanya üzeneteiről elmélkednek és a rózsafüzért közösségileg imádkozzák. Templomunkban minden vasárnap de. 10 

órától közösségileg imádkozzuk a rózsafüzért. Szép és dicséretes lenne, ha minél többen belekapcsolódnának a közös 

rózsafüzér imádkozásba. Nemcsak a templomban, de otthon is mindennap köszönthetjük a Szűzanyát e szép imával. 
 

A szentatya által meghirdetett Isteni Irgalmasság éve még mindig tart.  Euclid-i kegytemplomban október végéig, a 

katedrálisban pedig november 20-ig (a szentév bezárásáig) lehetőség van imádkozva és szentségekhez járulva az 

egyházmegye két szentkapujának az átlépésére. Az isteni irgalmasság legfőbb közvetítője a bűnbocsánat szentsége. Aki 

magyar nyelven tud csak szentgyónást végezni, a szentmise előtt, vagy a szentmise után örömmel rendelkezésére állok. 

Ha valóban részesei akarunk lenni a szent év külön kegyelmeinek, tegyük rá méltóvá életünket, lelkünket.   
 

Zsoltár válasz:   SEGÍTSÉGÜNK AZ URNAK NEVÉBEN,  -  AKI MENNYNEK ÉS A FÖLDEK ALKOTÓJA.        


