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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF MAY 14 -20, 2018 
 

May 14. Mon. ….. Szász család halottaiért / végezteti Szász József és Edina 

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

 16. Wed. ….. Szigeti János / by Rózsi and Tony Horvath 

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

 18. Fri. ….. Andrew and Teresa Misbrener / by Fr. David Misbrener  

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

 20. Sun.    10:30 Erika Gyékényesi / végezteti férje J. Pál és Irén Gyékényesi 
 

Like the first apostles, we too share in the mission of spreading Christ’s kingdom in the world.  Whether a teacher in 

the classroom, a businessman in the workplace, a college student on campus, or a mother raising children in the home. 

All Christians play a crucial role in helping build the kingdom of God.  By bringing the witness of Christian truth and 

love into our ordinary endeavors, we can help transform our culture into the kingdom of the risen and ascended 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 closer to healing. Blessed Virgin Mary, Mother of God, pray for them.   
 

Today Second Collection - Home Mission Collection. Over 40 percent of dioceses in the United States are considered 

home missions.  Through your support, the Catholic Home Mission Appeal helps ease the struggle of these dioceses 

and form vibrant faith communities by funding programs such as religious education, seminarian formation, and lay 

ministry training.  Please, help strengthen the Church at home and prayerfully consider supporting this appeal. 
 

May Crowning – this homage recognizes Mary as queen of heaven and earth.  Mary teaches us what it means to pray 

and ponder over the events that we need to sort out.  May is a month for devotion to the Blessed Virgin with special 

prayers and hymns. Through loving acts of homage and veneration …a greater abundance of God’s merciful gifts 

comes down to us from our Mother’ throne. Mary always points us to Jesus, her son, Lord and source of her strength.  

May Crowning devotion reminds us to honor the Mother of God all year. Our Lady always grants our request.   
 

Congratulations to Phil and Julie Luchesse on their 60th wedding anniversary. Your hearts are filled today with 

gratitude and thanksgiving toward our Heavenly Father. It is through your love of God and each other that you gained 

everlasting treasures. You have been blessed with some of these treasures already in your loving family members, your 

children and grandchildren. Dear Jubilates, today is an important day not only for you and for your immediate family 

but also to all of us here your parish family. The love and care you have shown for each other, for your family and for 

all of us, are witnesses of your sacrificial love during these years as loving parents and parishioners in our community. 

It is a great joy for us to congratulate you on this joyous occasion, your 60th wedding anniversary. God Bless You!  
 

MAY OUR GRACIOUS GOD POUR OUT HIS LOVE ON ALL MOTHER’S TODAY AND EVERY DAY! 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

A mai evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus felment a mennybe és helyet foglalt a mennyei Atya jobbján. A távozó 

Jézus nemcsak feladatot, de küldetést is adott apostolainak, és megígérte, hogy együtt munkálkodik velük és utódaikkal 

a világ végéig. Jézus tehát, Egyháza által velünk maradt és tanít minket, s mutatja nekünk az örökélet felé vezető utat.  
 

Ma tartjuk a Home Mission gyűjtést.  Nemcsak a világmissziók, de nagyon sok itthoni egyházmegye is segítségre 

szorul. Ezért a tehetősebb egyházmegyék országszerte minden évben egy külön gyűjtéssel segítik őket. Ezt nevezzük 

hazai missziónak. Ez adományokból segítik a szemináriumokat, a katolikus nevelést, a pásztorációs munkában való 

kisegítők képzését. A bejáratnál még mindig kint vannak a borítékok. Adományukat jövő vasárnap is behozhatják. 
 

Ma, Anyák napján nemcsak a földi édesanyákkal, de az égi Istenanyával szemben is kifejezzük tiszteletünket.  

Ezért amerikai szokás szerint úgynevezett májusi Mária Koronázást tartunk. Mi egyszerűen virággal köszöntjük az 

Istenanyát, kérve az ő közbenjárását. Ma különösképpen gondolunk az édesanyákra, és kérjük a Szűzanya segítségét és 

közbenjárását számukra. Tudjuk, hogy az édesanyai hivatás súlyos felelőséggel jár, és hogy az édesanyáknak mennyire 

szükségük van a lelki és erkölcsi segítségre. Kérjük, hogy az Istenanya védelmezze, segítse és vezesse őket. Ma május  

13-án a Szűzanya Fatimában való megjelenésére is emlékezünk, amikor kérte a kis pásztorgyermekeket: imádkozzák a 

rózsafűzért és figyelmeztessék a világot, hogy az emberek tartsanak bűnbánatot és térjenek Istenhez. Mi is ezt tegyük! 
 

Szeretettel gratulálunk Phil és Julie Lucchese híveinknek, akik ma ünneplik 60 éves házassági jubileumukat. 

Julie-t és Phil-t mindenki ismeri. Több mint húsz éve templomunk rendszeres látogatói és támogatói. Idejövetelük óta 

aktívan belekapcsolódtak az egyházközség életébe. Rendezvények alkalmával mindenütt segítségünkre voltak, szerdai 

segítő csoport hűséges tagjai, házi múzeumunk alapítóiként segítettek. Valóban, hosszú éveken át egyházközségünknek 

áldásai voltak. E jeles nap alkalmával kérjük a gondviselő Istent, hogy áldja meg őket és adjon nekik lelki békeséget. 
 

Zsoltár válasz: ÁLDJAD  LELKEM  MÁRIÁT,  -  ÜDVÖZÍTŐNK  SZENT  ANYJÁT.     


