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EASTER SUNDAY                                                                                                                                   APRIL 1, 2018   
 

MASS INTENTIONS FOR YHE WEEK OF APRIL 2, 2018 
 

Apr.  2. Mon. ….. Anna Molnar and her deceased family members / from her bequest 

  3. Tue. ….. Dési Imre (Budapest) / végezteti Nagy Károly és családja 

  4. Wed. ….. For the intention of the celebrant 

  5. Thurs. ….. Bartalis András / végezteti Molnár Julianna  

  6. Fri. ….. Panajoth Márta / végezteti a Geréby család 

  7. Sat.  9:00 For the Parish Faithful - Híveinkért 

  8. Sun.    10:30 Szigeti János / by Kamilla and Kati Szabo  
 

What place does the Resurrection of Christ occupy in our faith?  The Resurrection of Jesus is the crowing truth of 

our faith in Christ and represents along with his cross an essential part of the Paschal Mystery. What are the signs that 

bear witness to the Resurrection of Jesus? Along with the essential sign of the empty tomb, the Resurrection of Jesus 

is witnessed to by the woman who first encountered Christ and proclaimed him to the Apostles.  
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially, Magda Wood. May our Gracious Healer grant them 

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

Donations:  - Easter Gifts:  $200.00 by Franciska Frendl; $200.00 by Magdolna Lengyel. $150.00 by Maria (Craciun) 

Dinu. $100.00 by Zsolt Varga; $100.00 by Paul & Nena Kaschalk. $50.00 by Ilonka Hudak; $50.00 by Martha 

Majoros; $50.00 by Kamilla and Kathy Szabo; $50.00 in memory of John Szigeti by wife Veronika Szigeti. $40.00 by 

Mr. & Mrs. Michael Mesko; $40.00 by Tibor & Ilona Nagy. $25.00 by Marilyn Gilliam. $20.00 by Julia and Laszlo 

Mezei; 20.00 by Ibolya és Sándor Kósa – halottjaik emlékére; $20.00 by Steve Pal. $10.00 by Ethel Pataki. 

Easter Flower Gifts:  $25.00 in memory of Barbara Russell by husband Richard. $20.00 Karetka és Mosoni család 

halottjaiért by Imre és Mária Karetka; $20.00 by Smolor Andrea. $10.00 in memory of Steve Spisak by his wife Mary; 

$10.00 by Stefania Geréby. $5.00 by Olga Centivany. Thank you for these generous Easter and Easter Flower gifts. 
 

Thank you: for the Rice Bowl gifts, which you collected during Lent as a Lenten sacrifice.   

Please turn them in so that we may forward your gifts to the Catholic Relief Service. 
 

The Pontifical Good Friday Collection – helps support Christians in the Holy Land. Your contribution to this 

collection also helps to preserve the sacred shrines and churches at the Holy Land. By your donation you become an 

instrument of peace and join Catholics around the world in solidarity with the Church in the Holy Land. 
 

Next Sunday – Second Sunday of Easter – Devine Mercy Sunday.  The Devine Mercy Novena of Chaplets is nine 

days of prayer in preparation of Devine Mercy Sunday typically between Good Friday to Sunday. The Chaplet can be 

said anytime, but the Lord specifically asked that it be recited as a novena. The Chaplet of Devine Mercy can be 

followed on TV “EWTN” or Catholic Radio AM 1260 The Rock (every day at 3:00pm).  
 

REJOICE, FOR HE IS RISEN  -  ALLELUIA,  ALLELUIA , ALLELUIA 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Mária Magdolna és a két apostol megtapasztalta Jézus feltámadásának néhány jelét: az elhengerített követ, az üres sírt 

és az összehajtott lepleket. Ebből megértették, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Kövessük mi is példájukat.    
 

Köszönjük híveink nagylelkű húsvéti adományait.  Az adakozók neve és adomány összege az angol részben látható. 

Ugyancsak, köszönetet mondunk a Katolikus Segélyegyletek javára juttatott adományaikért. Kérjük, hogy a Rizstál – 

Rice Bowl adományukat, amely a nagyböjti apró lemondások gyümölcse, továbbításra juttassák el az egyházközséghez. 

Ha bárki a nagypénteki gyűjtéshez szívesen hozzájárulna, ez okból egy kosarat kint hagytunk a bejárati asztalkán. Ez 

adománnyal a szentföldi bazilikák, templomok és ezekhez tartozó egyházi épületek fenntartását segítjük. 
 

Jövő vasárnap az úgynevezett Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük.  Ez ünnepet, Fausztina nővér látomásai 

alapján, Szent II. János Pál pápa 2000. április 30-án hirdette meg. Jézus a következő kérést intézte Fausztina nővérhez: 

„Azt kívánom, … hogy ez a vasárnap legyen az irgalmasság ünnepe, (…) hogy az irgalmasság napja menedék legyen 

minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége, (…) és az a lélek, aki méltó 

lélekkel szentáldozáshoz járul teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól (vagyis teljes búcsúban részesül). 

Az isteni irgalom elnyerésének további feltételei is vannak: - bizalom Isten jóságában; - gyakorló felebaráti szeretet;  

– a szentgyónás utáni megszentelő kegyelem állapota és szentáldozás. Az üzenetet – Fausztina nővér által – Isten átadta 

a világnak, a mi feladatunk, hogy azt hittel szívünkbe fogadjuk. Imádkozzuk gyakran az irgalmasság rózsafűzérét. A 

szövege és végzési módjának leírása a főbejáratnál lévő bulletin asztalkán található. Vigyük magunkkal és imádkozzuk. 
 

KEGYELMEKBEN GAZDAG  ÉS  ÁLDOTT  HÚSVÉTI  ÜNNEPEKET  KÍVÁNUNK! 
 

Zsoltár Válasz:     EZT  A  NAPOT  AZ  ÚRISTEN  ADTA   -   ÖRVENDJÜNK  ÉS  VIGADJUNK  RAJTA. 


