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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF APRIL 23, 2018 
 

Apr. 23. Mon …… William Toth / by Robert W. Toth 

 24. Tue. …… Lucille Szmerekovsky / by Family 

 25. Wed. …… Elizabeth Balazs / by daughters: Elizabeth and Rita 

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

 27. Fri. …… Joseph Kovacs / by Fr. David and Misbrener Family 

 28. Sat.  9:00 For the Parishioners – Híveinkért 

 29. Sun     10:30 Mary Ann Parey / by the Parey Family 
 

Our Lord’s words in today’s gospel: “I am the Good Shepard.  The Good Shepherd lays down his life for the sheep…. I 

know my sheep and for these sheep I will give my life.”  To share in this kind of love God has for us, we in turn must 

love one another, to be good shepherds for each other, and lay down our lives for one another. Good shepherds who lay 

down their lives mean husbands and wives who make countless sacrifices for the good of their children, teachers who 

spend hours instructing week students, doctors and nurses who work untiringly to show the care for their patients, 

responsible leaders, parishioners, brothers and sisters who generously support their parish community. 
 

Keep the sick and homebound in your prayers:  especially, Julianna Tarcsay and Magda Wood. May our Gracious 

Healer grant them healing of mind and body, restore their strength and spirit. 
 

Donation:  - $208.67 was donated to our church from the Gabriel F. Loiczly Charitable Trust. Thank you. 
 

Second Collection today – For the Church in Central and Eastern Europe.  For those living in Central and Eastern 

Europe rebuilding their churches after 70 years of Soviet rule is a constant struggle. Your support for this collection 

helps grants for projects to restore the Church and build the future in those areas. Please be as generous as you can. 
 

Forty Days for Life!  Thank you to everyone who participated in the 2018 Spring Campaign of 40 Days for Life.  God 

blessed the 40 Days for Life Campaign and 645 babies, mothers and families were spare from abortion. We look 

forward to praying with you from Sept. 26 – Nov. 4 in the fall campaign. God bless you and thank you. 
 

The fourth Sunday of Easter is intimately linked with the second theme of this Sunday, not only is it Good Shepherd 

Sunday, but also “Vocations Sunday.”  On this day we especially are asked to pray the Church may be provided with 

the leaders needed to its work of spreading the gospel. At the present there is a critical shortage of such leaders, in the 

traditional sense – priests and religious. Really, God is calling every single one of us to work for the Gospel. For a 

small number it may be a religious vocation but there are hundreds of other ways of serving the Church and helping to 

build up the Christian community. Where is God calling me to make my own unique contribution based on the talents 

God has given me?  If we were to answer that question and act upon it, our Church would have good leadership. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Ma a hivatások világnapján, lássuk be, hogy az emberiségnek mennyire szüksége van hivatott vezetőkre. Imádkozzunk, 

hogy Isten adjon a világnak lelkiismeretes szülőket, nevelőket s vezetőket, akik a helyes úton vezetik a rajuk bízottokat. 

   

Imádkozzunk beteg, gyengélkedő és szobához kötött testvéreinkért.  Egyházközségünk híveinek jelentős része már 

idősebb korban van. Érthető tehát, hogy a nem kívánt betegség valamilyen formában bármikor jelentkezhet. Mindezt 

tudomásul véve, ha a betegeskedés kereszthordozása lett a részünk, kérjük a lelkierőt, hogy Isten akaratát elfogadva, 

türelemmel hordozzuk keresztünket. Ilyen hittel és lelkülettel imádkozzunk beteg hozzátartozóinkért, testvéreinkért.  
 

Ma a Közép és Kelet Európai országok egyházai javára második gyűjtést tartunk.  E gyűjtés megtartását immár 

több mint két évtizede az Amerikai Püspöki Kar minden évben elfogadja, hogy segítséget nyújthassanak azon országok 

híveinek, akik több mint négy évtizeden át vallási elnyomásban éltek. A lelki megújhodáshoz szükséges, hogy anyagi 

vonatkozásban is erősödjenek. Csak így beszélhetünk „intézményes” megújulásról. Az e célra kihelyezett borítékok a 

bejáratnál lévő asztalkán vannak. Még mindig nem késő felvenni egy borítékot és abba helyezni adományunkat. 
 

Mivel a mai vasárnap az Egyház a jó pásztorról szóló evangéliumi szakaszt olvastatja fel, ezért ezt a vasárnapot 

Jópásztor vasárnapnak, vagy Hivatások vasárnapjának is szoktuk nevezni. Egyházunk kér, hogy e napon különösen 

imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Ők azok, akik az egyházirend szentsége vagy szerzetesi fogadalmaik által 

életre szólóan vállalják az isteni Jópásztor küldetését. Az egyházirend szentsége által a felszenteltek arra kapnak lelki 

hatalmat, hogy: 1. az Isten igéjét hirdessék; 2. a szentmiseáldozatot bemutassák; 3. a szentségeket kiszolgáltathassák. 

Valóban, az Egyházban, az isteni Jópásztor által kiérdemlett és ránk hagyott megváltói kegyelmeknek ők a közvetítői. 

Napjainkban világszerte visszaesett az elhivatottak száma. Ezért a Hivatások vasárnapján imádkozzunk jó papokért és 

szerzetesekért, akik valóban hivatásból és áldozatok árán is vállalják a krisztusi küldetést. 
 

Zsoltár válasz:  A  KŐ,  AMELYET  AZ  ÉPÍTŐK  FÉLREDOBTAK,  -  ÍME,  AZ  LETT  SZÖGLETKŐVÉ.           


