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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF APRIL 9 – 15, 2018 
 

Apr.   9. Mon. …… Erma Molnar and her deceased family members / from her bequest 

 10. Tue. …… Steve Spisak / by wife Mary and family 

 11. Wed. …… Rose Strawyak / by grandson Frank Dobos 

 12. Thur. …… Ernő Hudak / by wife Ilonka 

 13. Fri. …… Ferenczi Ferenc; ifj. Bódy István és Fejér Istvánné / by Ferenczi Erzsébet 

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

 15. Sun.    10:30 Karácsony András / végezteti fia Lajos és leánya Erzsébet, és családjuk  
 

Everything Jesus says and does is inviting up-building, encouraging and affirming. Jesus gives Thomas positive 

affirmation. Jesus sends us into the world to invite people to greatness by welcoming them warmly like guests we’re 

happy to see; by reaching out to do little things for them; by showing sympathy when they fail and adding word of 

encouragement to try again; by sharing their dreams and celebrating their success.     
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Magda Wood and Teréz Dunai. 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 - $250.00 by Dr. Nicole Knotek. $100.00 by Maria (Craciun) Dinu. $50.00 by Laura Wilma; 

Elizabeth Ferenczi; Ken Kovacs; Ben and Shelly Kaman; Edward S. Knotek. $40.00 by László Dunai. $30.00 by Jolán 

and Imre Takacs; and Antal Gyetvai. $25.00 Patricia Octavec; Phil and Julie Lucchese; Richard and Barbara Russell; 

Daniel and Klára Demetzky; Mr. and Mrs. John Parey. $20.00 by Anna Melega; Teréz Dunai; Mr. & Mrs. Ferenc 

Tarcsay; Andy Szmerekovsky; Mr. & Mrs. Imre Karetka; Erzsébet Csók; Ernő and Anna Imecs; Mr. & Mrs. István 

Becza; Arnold Csók and Erika Koncsag; and Alex Szaday. $10.00 by Karetka Antal; and Angeleah & Cali Ann Parey. 

- Easter Flower Offerings - $10.00 by Mr.& Mrs. István Becza; and in memory of Vioara György Santiago ($10.), 

Kovács László ($10.) and Harold Schwarz ($10.) by Alex Szaday. Thank you for your kind generosity. 
 

Today is Divine Mercy Sunday: also known as the Feast of the Divine Mercy is celebrated on the II. Sunday after 

Easter. The Feast day is originally based on the devotion to the Divine Mercy that St. Faustina Kowalska reported as 

part of her encounter with Jesus and is associated with special promises from Jesus and indulgences issued by the 

Church. The Lord revealed a powerful prayer that He wanted everyone to say the Chaplet of the Devine Mercy – and 

He promised extraordinary graces to those who would recite it. There are copies of the Chaplet of the Devine Mercy, 

also attached to the English Homily. Pick one up and take it with you to become familiar with it. You could also pray 

the Chaplet every day at 3:00pm on AM 1260 Catholic Radio “The Rock”.  It is a short and nice rosary. 
 

Thank you for the Pontifical Good Friday Collection. With your support you became an instrument of peace and 

join with Catholics around the world in solidarity with the Church in the Holy Land. 
 

    Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Nem könnyű megvívnunk a hit harcát. Tamás apostolhoz hasonlóan sokszor minket is gyötör a kételkedés. A feltámadt 

Jézus segítségével azonban úrrá lehetünk fölötte, és mi is hittel borulhatunk le előtte, mondván: Én Uram, én Istenem! 

És akkor mi is, miként Tamás apostol, hallhatjuk Jézus vigasztaló szavait: Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!      
 

Imádkozzunk betegeinkért, idős és gyengélkedő testvéreinkért.  Ma az isteni irgalmasság ünnepén különösképpen 

kérjük számukra a hit kegyelmét, hogy az isteni irgalomban bízva, mindvégig türelemmel hordozzák keresztjüket.    
 

Köszönjük: a húsvéti ünnepek alkalmával egyházközségünknek juttatott adományokat. Az adakozók neve és adomány 

összege az angol részben látható. Ha bárki neve kimaradt volna, kérjük szóljanak a bulletin szerkesztőnek (Fr. Antal). 

Külön köszönetet mondunk azoknak, akik nagypénteki gyűjtéshez hozzájárultak. Adományukkal a Szentföldön lévő 

katolikus templomokat és szerzeteseket segítették, akik vállalják a katolikus jelenlét tartását e jeles kegyhelyeken. 
 

Ma, Húsvét II. vasárnapján az Isteni Irgalmasság ünnepét tartjuk.  Ez ünnep elégé újkeletű az Egyházban. Szent II. 

János Pál pápa - Fausztina nővér látomásai alapján - 2000. április 30-án hirdette meg. Valójában, az „isteni irgalom” 

feltétlen szükségét akarja kihangsúlyozni. Segíteni akar, hogy a hívő ember hittel és bizalommal vallja, hogy számára 

nincs reményforrás Isten irgalma nélkül. Hittel kell újra és újra kimondani: Jézusom, bízom benned! E bizalomra nagy 

szükségünk van, mert a szenvedésekkel, csalódásokkal és bizonytalanságokkal telt szívek mélyén egyedül Isten irgalma 

a gyógyír. Az üzenetet Isten átadta a Világnak, a láng fellobbant, melynek továbbadása keresztény küldetésünk. Az 

Egyház feladata, hogy a Fausztina nővér által kapott kinyilatkoztatások mindenkihez eljussanak, és reménnyel töltsék 

be a szíveket, hogy az irgalmasság szikrája lánggá legyen és felkészítse a Világot Jézus végső eljövetelére. Imádkozzuk 

gyakran az Irgalmasság Rózsafűzérét, és hittel mondjuk gyakran az isteni irgalom fohászát: Jézusom bízom benned!   
 

Zsoltár válasz:  ADJATOK HÁLÁT AZ URNAK, MERT JÓ,  -  MIVEL IRGALMA ÖRÖKKÉ MEGMARAD. 

 


