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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JAN. 30 – FEBRUARY 5, 2017 
 

Jan  30. Mon. …… Marylou and Vincent Filla / by Charles and Suzanne Centivany     

 31. Tue. …… András and Helen Bartalis / végezteti Julianna Molnár 

Feb  1. Wed. …… Anna Karetka / végezteti Stefánia és János Geréby      

  2. Thur. …… Frendl Ferenc és Oravec János / végezteti Franciska Frendl 

  3. Fr. …… Halottaiért / végezteti Panajoth Márta 

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

  5. Sun.    10:30 Veronica Parey / by the Parey Family 
 

In today’s gospel our Lord teaches the beatitudes. The forth beatitude is: Blessed are they, who hunger and thirst for 

holiness. In a consumer-oriented society, our appetites are played up to want more and more of everything.  But 

happiness can only be found at a deeper level where we hunger and thirst for the things of God - his word, his presence, 

his peace. We find our happiness through our Lords eight beatitudes.  Problems, pain are part of everyone’s pilgrimage.  

But by taking a positive approach to them through the beatitudes or the be-happy attitudes, we can truly be happy.   
 

Keep the sick and homebound in your prayers. May our Gracious Healer grant them healing of mind and body, 

restore their strength and spirit to bring them one day closer to healing. 
 

Thank you for your generous support of the Catholic University of America. Your contribution enables Catholic 

University to expand its impact in preparing the next generation of leadership for our Church.    
 

A heartfelt welcome to our new parishioners from Transylvania - Otto Zsurzsa and his wife Erzsébet Karácsony, 

their daughter Orsolya and son Hunor. Welcome them to our parish community with love and help them to acclimate in 

their new parish community. God bless them in their new home in America.      
 

The National Prayer Vigil for life will be held from Thursday afternoon Jan. 26 to Friday morning Jan. 27. 2017 

at the Basilica of National Shrine of the Immaculate Conception. 20,000 pilgrims from around the nation will pray 

there for an end to abortion before the annual March for life.  The Vigil marks the 44
th

 anniversary of the U.S. Supreme 

Court’s 1973 decisions legalizing abortion nationwide. Since those decisions over 57 million abortions have been 

performed legally in the United States. We pray with the Pro-Life believers from around the nation for God’s blessings. 
 

To the attention of the parishioners: if somebody would like a certificate for the 2016 dues, please call Fr. Antal. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Miért szereti Jézus jobban a szegényeket, mint a gazdagokat? Miért szereti jobban az éhezőket, mint a jóllakottakat? 

Azért, mert a szegény szíve könnyebben hagyatkozik Istenre, a gazdagé viszont a gazdagságára. „Ahol a kincsed, ott a 

szíved is” – olvashatjuk a Szentírásból (Lk. 12, 34). A szegénység nem érdem, s a gazdagság nem bűn! A szegénység is 

és a gazdagság is rossz, ha elszakít Istentől. Viszont, a szegénység és a gazdagság is áldott, ha Istenhez közelebb visz.    
 

Imádkozzunk betegeinkért és szobához kötött gyengélkedőkért.  Kérjük számukra a Szentlélek kegyelmét, hogy a 

betegség keresztjét hordozva, lelkileg erősödjenek, s ez által, Isten akaratában megnyugodva viseljék betegségük terhét.  
 

Köszönjük a múltvasárnapi második gyűjtésbe juttatott adományukat. Egyházunknak szüksége van a segítségre 

ahhoz, hogy intézményeit fenntarthassa. Ha bárki még adakozni szeretne, még mindig nem késő az adomány átadása. 
 

Szeretettel  köszöntjük az Erdélyből egyházközségünkhöz érkezett új családot. Zsurzsa Otto és felesége Karácsony 

Erzsébet, valamint lányuk Orsolya és fiuk Hunor, másfél héttel ezelőtt bevándorlási vízummal érkeztek Amerikába. Az 

első időszak bizonyára nekik sem lesz könnyű, éppen ezért, templomi közösségünkben is szeretettel fogadjuk őket, s ha 

bármiben segítségükre lehetünk, akárcsak jó szóval és biztatással, segítsük őket. Bizonyára már látják, hogy az erdélyi 

és amerikai élet között óriási különbség van, de ez, főleg a lelkiekben, soha ne jelentse a gyökerektől való elszakadást.  
 

Az évente Washingtonban szervezett “Vigil for life”(virrasztás az életért) ez évben: csütörtök délutántól (jan.26.) – 

péntek (jan.27.) reggelig volt megrendezve a washingtoni Szeplőtelen Fogantatás Nemzeti Kegytemplomnál. A több 

mint 20,000 katolikus zarándok azért imádkozott, hogy érjen véget az abortusz általi nemzetirtás. Az évi zarándoklatot 

annak emlékére szervezik, hogy az Amerikai Legfelsőbb Törvényszék 1973-ban törvényesítette az abortuszt. Ettől az 

időtől kezdve, több mint 57 millió abortálást végeztek. Egyházunk kéri a híveket, imádkozzanak, hogy az emberiség 

felismerje az abortusszal elkövetett igen súlyos bűn tényét, és a kormányok küzdjenek ellene. Egyébként, az abortusz 

elleni tüntetések és imádságos manifesztációk mindenütt és bármely keresztény felekezet közösségében meg találhatók. 
 

Felhívjuk újra a hívek figyelmét: ha a múlt évi templomi adományaikról igazolást kérnek, a plébánosnak szóljanak.  
 

Zsoltár válasz:   BOLDOGOK,  AKIK  LELKÜKBEN  SZEGÉNYEK, -   ÖVÉK  A  MENNYEK  ORSZÁGA.                  


