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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF FEBRUARY 27 – MARCH 5, 2017 
 

Feb  27. Mon. …… Deceased members of the Centivany family / by Charles and Suzanne Centivany  

  28. Tue. …… Erma Molnar and her deceased family members / from her bequest 

March   1. Wed.  10:00 Matilda Urban / by son Lawrence - Ash Wednesday –   

              2. Thur. …… Elizabeth Mrazik / by Mária Orosz 

   3. Fri. …… Halottaiért / végezteti Panajoth Márta 

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

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

Faith in a God who will ultimately give us more than we can see now; faith in a God who will in the end restore more 

than we have ever lost; faith in a God who will eventually win the victory for us when he raises us from the dead. The 

lilies of the field than is not some pious parable, but a call to action and a commitment to faith  We are called to work 

with all our might, but not to worry. We are going to encounter suffering and death, but with faith and trust in God.  
   

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Mary Varadi and Mary Purgert. May our Gracious Healer 

grant them healing of mind and body, restore their strength and spirit to bring them one day closer to healing. 
 

Memorial Donation: $100.00 in memory of Matilda Urban by son Lawrence Urban (from Henderson, NV); 

                                      $75.00 in memory of Anna Marie Mark by Mr. and Mrs. Richard Veres. Thank you. 
 

Thank you for your support of the Latin-American – El Salvador Collection. Your gifts help share the faith by 

providing lay leadership training, catechesis, priestly and religious formations as well as other programs.  
 

Wednesday March 1, 2017 is Ash Wednesday. Holy Mass will be at 10:00am and distribution of ashes. Ashes will 

also be distributed Sunday after the 10:30 Mass. The ashes symbolize our creation by God from dust. Blessed palms 

from the previous year are burned to create the ashes used on Ash Wednesday. Ash Wednesday and Good Friday are 

days of fasting and abstinence for Catholics. Catholics older than the age of 14 are supposed to abstain from eating 

meat (except fish and sea food) on all the Fridays of Lent. In addition, those between the ages of 18 and 60 have to 

have fast. They should eat only three times a day with one full meal on Ash Wednesday and Good Friday.  
 

The Church gave instructions regarding the burial of the deceased and the conservation of the ashes.  Following 

the most ancient Christian tradition, the Church insistently recommends that the bodies of the deceased be buried in 

cemeteries or other sacred places. And it is not permitted to scatter the ashes of the faithful departed in the air, on lend, 

at sea or in some other way. When the deceased notoriously has requested cremation and the scattering of their ashes 

for reasons contrary to the Christian faith, a Christian funeral must be denied to that person according to the law.     
  

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Az igaz erkölcsiség alapkövetelménye: Ne szolgáljunk egyszerre Istennek és a Mammonnak. Fontos, hogy különbséget 

tegyünk a földi és örök értékek között. A földi életet és az evilági javakat ne tekintsük végső célnak. Jézus mondja: „Ti 

mindenekelőtt Isten országát és annak igazságát keressétek, és a többi mind hozzáadatik nektek” (Mt 6, 33). Vizsgáljuk 

meg lelkiismeretünket és mindennapi keresztény életünket, vajon szavaink és életpéldánk ezt tükrözi-e?      
 

Köszönjük a múltvasárnapi második gyűjtésbe juttatott adományukat. Adományuk Dél Amerika egyházmegyéit 

segíti, de különösképpen El Salvador misszióit, melyek pasztorális és anyagi támogatását egyházmegyénk vállalta.  
 

Jövő szerdán, március 1-én Hamvazószerda, a nagyböjti idő kezdete.   Az Egyház, mint a bűnbánati idő kezdetét, 

jelentős napnak tartja. Templomunkban a szentmise délelőtt 10 órakor lesz. Ősi szokás szerint e napon a szentmisében 

hamvazást is tartanak. A mi sajátos körülményeinket tekintve, kevesen tudnak eljönni a szentmisére, ezért a vasárnapi 

szentmise után is hamvazást tartunk. Nagyböjtben különösen figyeljünk az Egyház böjti fegyelmére. Ez főleg az 

önmegtagadás, önfegyelmezés, lemondás és böjtölés formájában nyilvánul meg. Az évszázadok óta kétféle böjtnek a 

gyakorlata alakult ki: - szigorú, és enyhített böjt. Hamvazószerdán és Nagypénteken szigorú böjt tartása van előírva. 

Ez azt jelenti, hogy a 18 és 60 közöttiek nem csak a húsos ételektől (kivéve a halféléket) tartózkodnak, hanem az ételek 

mennyiségében is önfegyelmet gyakorolnak, vagyis, a háromszori húsnélküli étkezésből egy alkalommal fogyasszanak 

jóllakásig. A nagyböjti idő péntekéin pedig enyhített böjt van, ami azt jelenti, hogy 14 évtől kezdve tartózkodjunk a 

húsos ételektől. A betegek, nehézmunkát végzők, étkezdékben táplálkozók fel vannak mentve a böjti fegyelem alól.  
 

A vatikáni Hittani Kongregáció  a temetkezésre és a hamvak kezelésére vonatkozólag rendelkezéseket adott ki.  
A múlt vasárnap már közöltük, hogy az Egyház, akár a holtestek elföldelését, akár a hamvak temetését a temetőben, 

vagy más felszentelt helyen való elhelyezését szorgalmazza. Tiltja a hamvak levegőbe, szárazföldre vagy vizekbe való 

szórását. Ha valaki még életében, tudatosan ellenkezve az Egyház törvényeivel, meghagyja, hogy elhunyt teste hamvait 

az előbb említett módon szétszórják, e személytől: az Egyház törvényei szerint az egyházi temetést meg kell tagadni. 
 

Zsoltár válasz: LELKEM,  BIZZÁL  ISTENBEN,   -   MEGNYUGVÁSOD  TŐLE  VÁRJAD!                   


