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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF FEBRUARY 5, 2017 
 

Feb  6. Mon. …… Steve and Renee Spisak / special intention by Mary Spisak 

  7. Tue. …… Ursula Korman / by Mary Spisak 

  8. Wed. …… Anna Karetka / by Maria Orosz 

  9. Thur. …… Stephen Kacsala / by his sister Mary Spisak 

 10. Fri. …… Edward and Elizabeth Bukszar / by Virginia and Bobbie 

 11. Sat.  9:00 Charles Centivany / by his wife Olga 

 12. Sun.    10:30 For the Parishioners - Híveinkért 
 

If we want to add flavor to people’s lives and brighten up their existence, then we should speak and act in ways that 

will have these effects.  When people come into a room, their presence brings peace and joy.  When they leave, life 

seems more drab and dull.  When we are with them, we feel affirmed and energized.  It takes only a tiny pinch of salt to 

have tremendous effect and it takes only a tiny flame or light to dispel darkness over vast area.   
  

Keep the sick and homebound in your prayers: especially, 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.  
 

Donations: Christmas gift - $100.00 by Katherine Gyekenyesi Gatto.  Thank you for your thoughtfulness.   

$50.00 for flowers today’s Parey family Mass in memory of Veronica Parey by her daughter Veronica. Thank you. 
 

Parish events:  We will not have any dinner events during the winter months. Sometime after Easter we will announce 

the events scheduling.  Currently our main focus is the jubilee celebration of the 125
th

 anniversary of the foundation of 

our parish and church.  St. Elizabeth Hungary Church is the first Roman Catholic Hungarian church in America.  The 

jubilee celebration will be on Oct. 15, 2017.  Details about this event will be later in the future bulletins.  
 

This Sunday we celebrate World Day For Consecrated Life.  We recognize and give thanks for those who have 

consecrated their lives to God and the Church through the vows of poverty, chastity and obedience.  The consecrated 

life is one way that women and men live out their baptism commitment as followers of Jesus,  Please pray for all those 

who have made commitments in the consecrated life and be sure to thank them on their special day. We pray to you, 

our good and gracious God to bless our priests, deacons and religious women and men with good health to continue to 

serve our Church’s faithful in spiritual growth, to inspire and strengthen them by the witness of his commitment.   
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Kereszténységünk nem szavakból áll, hanem abból, hogy hallgatunk Krisztus szavaira. „Aki ismeri és teljesíti 

parancsaimat, az szeret engem.” Az az igaz keresztény, aki úgy gondolkodik és úgy él, mint Krisztus. Jézus nemcsak 

szavával hirdeti Isten országát, hanem életével is tanúskodik róla. Ezt kívánja tőlünk is. Jótetteinkkel világoskodjunk az 

emberek előtt. Tegyük egyre vonzóbbá életünket, hogy példamutatásunkat látva dicsérjék az Istent.    
 

Múlt pénteken (feb.3.) emlékeztünk Szent Balázs püspök és vértanúra. E napon Balázs-áldásban szokták a híveket 

részesíteni. Az utóbbi időben nagyos sok templomban ez áldást a vértanú ünnepe utáni vasárnap adják a hívek részére. 

Ilyenkor különösképpen imádkozunk betegeinkért és szobához kötött gyengélkedőkért. Ilyen vagy hasonló szavakkal 

imádkozhatunk: „Mennyei Atyánk! Szeretettel könyörgünk hozzád beteg és szenvedő testvéreinkért. Vigasztald, erősítsd 

és bátorítsd őket megpróbáltatásuk idején, hogy testüknek szenvedése lelkük javára váljon. Ha a Te rendeléseddel nem 

ellenkezik, add vissza egészségüket, hogy felgyógyultan meghálálhassák jóságodat. Különösösen is esedezünk azért, 

hogy adj nekik és hozzátartozóiknak megnyugvást a te szent akaratodban. Ámen.” Imádkozzunk gyakran betegeinkért. 
 

Egyházközségünk Húsvét előtt semmiféle rendezvényt nem tart. Húsvét táján majd közöljük az évi rendezvények 

dátumait.  A legfőbb ünnepi rendezvényünk dátuma azonban már meg van határozva. Ez év október 15-én ünnepeljük 

egyházközségünk és templomunk alapításának (Amerika első római katolikus magyar temploma) 125. évfordulóját. 

Ez ünnepségre már megkezdtük az előkészületeket. Részleteket e fő ünnepséggel kapcsolatosan később közlünk.  
 

Az amerikai egyházmegyékben ma tartják az úgynevezett Megszentelt Élet Napját.  II. János Pál pápa 1997-ben 

kezdeményezte az egész világ egyházra kiterjedő ima napot. Hogy mit is vár az Egyház híveitől e napon, Veres András 

győri megyéspüspök tanításából érthetjük meg, aki február 2-án a szentmise keretében: Apor Vilmos Imaszövetséget 

alapított. Az imaszövetséget meghirdető körleveléből olvashatjuk: „Jézus Krisztus azért jött el közénk, hogy „általa 

üdvözüljön a világ” (Jn 3,17). Ő a földi boldogságon túl mindenkit el akar juttatni az örök életre. Ezt a szent feladatot 

rábízta és örökségül hagyta az egész Egyházának, és azon belül különleges módon a felszentelt szolgákra: püspökeire, 

papjaira és diakónusaira. … Miközben a feladat egyre sürgetőbb, az elmúlt évtizedekben a papi és szerzetesi hivatások 

száma sajnálatos módon folyamatosan csökken. … Ez a levelem felhívás akar lenni a paptestvérek és hívek felé, hogy 

az egyéni imádságaikon túl a közös imaalkalmakkor is kérjék az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába”.             
 

Zsoltár válasz: AZ  IGAZ  EMBER  VILÁGÍT,  -   MINT  FÉNY  A  SÖTÉTSÉGBEN.  


