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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF MARCH 19 – 25, 2018 
 

Mar. 19. Mon. …… Lucille Szmerekovsky / by family 

 20. Tue. …… For the intention of the celebrant 

 21. Wed. …… Szigeti János / by Emery and Katalin Teller 

 22. Thur. …… For the intention of the celebrant 

 23. Fri. …… István és Ethel Bálint / végezteti leányuk Maria Janossy és családja 

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

 25. Sun.    10:30 Palm Sunday – Annelin R. Toth / by Leonard Toth 
 

Whether it is to renew the Church or to renew our own personal life, often something must pass away before new life 

or new forms. As the Mass continues, we pray that our Lenten sacrifices may be a source of salvation for others.  As 

our Lord is lifted in the Eucharist, we pray that the death of our selfishness may draw us into a deeper life with Christ. 
 

Keep the sick and homebound in your prayers.  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 Offerings - $50.00 by Joseph Parey and $40.00 by Roberta Horvath. 

          Easter Flowers Offering - $50.00 by Katherine L. Corathers. Thank you for your kindness.    
 

Second collection today – Catholic Relief Service Collection.  The CRS Collection is one of the twelve national 

collections established by the bishops of the United States so that, by combining resources, we can more effectively 

carry out the global mission of the Church. It offers hundred million people at home and abroad through a charitable 

contribution during Mass. The CRS Collection supports six Catholic organizations. Please make a generous offering. 
 

Tomorrow – March 19, 2018 Feast Day of St. Joseph, spouse of Blessed Virgin Mary, solemnity.  It is not an 

obligatory feast. We celebrate St. Joseph as the foster-father of Jesus. He is the patron of the Universal Church. He is 

also patron of fathers, carpenters and of social injustice. Many religious communities are place under his patronage. 
 

Next Sunday we celebrate Palm Sunday of the Lord’s Passion.  Before the Mass we bless the palms and a short 

procession commemorating Jesus’ triumphal entry into Jerusalem before his passion. The passion of Jesus will be read 

in Hungarian according to Mark. Please, do not forget to follow the Gospel reading from the Mass Booklet in English. 

The Annunciation of the Lord feast day from March 25 is transferred to April 9th (Monday) after the octave of Easter.   
 

The Penitential season of Lent: is almost over but there is still time for the traditional forms of penance: prayer, 

sacrament of penance, almsgiving and fasting. Pope Francis’ few thoughts on fasting:  fast from hurting words, fast 

from sadness and be filled with gratitude, fast from anger and be filled with patience, fast from pessimism and be filled 

with hope, fast from worries and have trust in God. We should practice all these especially during the Lenten season.    
 

Palm Sunday and Easter Sunday TV Mass: for the faithful or healthcare settings on channel 68 at 9:30a.m. For 

those who can get to church, the TV or online liturgy does not fulfill the Sunday Mass obligation! 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

A mai evangélium tanítása szerint a búzaszemnek el kell halnia, hogy sokszoros termést hozzon. „Ha a búzaszem nem 

hull a földbe és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt terem.” Ugyanígy, Jézus kereszthalálából 

is új élet fakad. Ha új életre akarunk támadni, nekünk is készen kell lennünk arra, hogy Jézusért elveszítsük életünket.   
 

Templomunkban ma tartjuk a Katolikus Segélyegylet országos gyűjtését.  Ez a gyűjtés azon fontos gyűjtések közé 

tartozik, mellyel az amerikai püspökök a világegyház híveinek rendkívüli szegénységét s nyomorát próbálják enyhíteni. 

A világszerte összegyűlt adományokból több millió olyan ember részesül, akiknek valóban szükségük van a segítségre. 

A bejáratnál lévő kis asztalkán e célra külön boríték található. Adományukat jövő vasárnap is beadhatják. Köszönjük! 
 

Holnap (március 19.) Szent József ünnepe. Nem kötelező ünnep, csak a liturgia ünnepel. Szent Józsefet, a Katolikus 

Egyház, mint Szűz Mária jegyesét és Jézus nevelő-atyát tiszteli. Ugyancsak, mint Egyházunk fő védőjét tiszteljük. Mint 

az édesapák és munkások példaképét kérjük, hogy a mai modern világunkban is hűségesek maradjanak hivatásukhoz. 
 

Jövő vasárnap: - Virágvasárnap - Jézus Jeruzsálembe való bevonulására és szenvedése kezdetére emlékezünk.   

A szentmise előtt megáldjuk a pálmát és rövid bevonulási körmenetet tartunk. A szentmisében Jézus szenvedésének 

történetét Szent Márk evangélista leírása szerint olvassuk. Bűnbánati lelkülettel kapcsolódjunk bele a szertartásokba. 

Amint már jeleztem, a szentmisék előtt és után szívesen rendelkezésükre állok a gyóntatással. Ugyancsak arra is kérem, 

ha a családban szobához kötött idős, betegeskedő vagy gyengélkedő személy van, szóljanak, hogy meglátogathassam.   
 

Zsoltár válasz: ISTENEM,  KÉRLEK  TÉGED,   -   TEREMTS BENNEM  TISZTA  SZÍVET.     


