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MASS INTENTION FOR THE WEEK OF MAY 7 – 13, 2018 
 

May  7. Mon. …… John Kacsala / by daughter Mary Spisak 

  8. Tue. …… Mária és János Oravec / végeztetik gyermekeik   

  9. Wed. …… Prófusz István / végezteti családja 

 10. Thur. …… For the Parish Faithful 

 11. Fri. …… Klára Acs / by family 

 12. Sat.  9:00 Steve Spisak / by wife Mary 

 13. Sun.    10:30  For Julie and Phil Lucchese’s intentions on their 60th Wedding Anniversary 
 

In today’s gospel text our Lord uses the word love no less than eight times.  Nowhere else in the gospels does the theme 

of love dominate a text so strongly.  His word on love became his last legacy to us – a legacy he would act out by 

laying down his life for us literally on the cross and sacramentally in the Eucharist.  It is a legacy that leads us to the 

same thing - to make love our supreme value and to lay down our lives for one another.  There is no greater love we 

can show to our family or friends than to give something of ourselves, or to set aside something that is very much part 

of our lives.  Jesus lives on in our love because he laid down his life on the cross for our salvation.  
  
Keep the sick and homebound in your prayers: especially Julianna Tarcsay, Magda Wood and Jay Kovacs. May our 

Gracious Healer grant them healing of mind and body, restore their strength and spirit and bring them closer to healing. 
 

Donations: $200.00 in memory of Edward and Elizabeth Bukszar (for masses and donation to our church) by Virginia 

Yusko and Bobbie Bukszar.  Easter Offerings: $100.00 to the church of St. Elizabeth from Anna Karoly (Johns Creek, 

Georgia - by her daughter Elizabeth Fodor) and $25.00 by Mr. & Mrs. Robert Koscick. Thank you for your kindness. 
 

Second Collection next Sunday – 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. 
 

Next Sunday – the feast of the Ascension of our Lord Jesus Christ and Mother’s Day (with May Crowning).   
 

Beatification of Fr. Brenner János, a Hungarian priest on May 1, 2018.  The beatification took place in Hungary, 

Szombathely, the same location where the Communist government had tried to prevent the faithful from attending 

Brenner’s funeral 60 years ago. Fr. Brenner was ordained a priest in 1955. He was especially talented at working with 

youth, which made him a greater target of the communist government. December 14, 1957 he was falsely called to give 

last rites to a sick person in a neighboring village.  He left the rectory, carrying his anointing oils and the Eucharist, but 

was ambushed in the woods and stabbed 32 times and found dead the next day still clutching the Eucharist in his hands.  

While the communists had hoped that Brenner’s death would intimidate the faithful in the area, they could not stop 

devotion to Fr. Brenner’s memory. In 1989 the Chapel of the Good Pastor was built on the spot where he died and is a 

popular place of pilgrimage for people throughout the country.  Blessed Fr. Brenner János – pray for us!  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Jövő vasárnap az úgynevezett HOME MISSION COLLECTION gyűjtést tartjuk.  E gyűjtés, mint a neve is mutatja 

a hazai egyházmegyék szükségben lévő egyházközségeit segíti. Országszerte az egyházmegyék több mint 40%-a szorul 

segítségre. Ez adományokból segítik a katolikus nevelés megszervezését, a szemináriumok működését, egyházközségi 

hívek kiképzését a pásztorációs munkákban való részvételre. Mindez valójában a hazai missziós munkát támogatja. A 

bejáratnál lévő asztalkán külön boríték található, vegyünk fel egyet és jövő vasárnap abban hozzuk adományunkat. 
 

A Magyar Kat. Egyház és hívei számára a múlt hét legnagyobb örömhíre: Brenner János atya boldoggá avatása. 

Brenner János vértanú papot 2018. május 1-én, szülővárosában, Szombathely boldoggá avatták. 1931-ben született.  

Szülei vallásos, istenfélő élete meghozta gyümölcsét, mindhárom fiuk megkapta a papi hivatás kegyelmét. A középső, 

János vértanúvá lett. 1955 nyarán szentelték pappá. Az újmisés János atyát püspöke, mint segédlelkészt Rábakethelyre 

nevezte ki. Két és félévi működés után kemény szálka lett az egyházat üldöző kommunista rendszer szemében. Főbűne 

az volt: „Szerették a fiatalok és idősek egyaránt.” A népszerű fiatal káplán nemcsak az állami hatoságok zaklatásával, 

de életveszéllyel is szembe kellett nézzen. Végül, 1957. december 14-én éjjel, súlyos beteghez való hívás ürügyével, a 

szomszéd faluba hívták, ahol brutálisan megtaposták és 32 késszúrással meggyilkolták. Amikor holtestét megtalálták, 

kehült keze még mindig szívére szorította az Oltáriszentséget. Így lett Brenner János atya az Oltáriszentség vértanúja. 

(A bulletin asztalkán: Brenner János atya életéről és boldoggá avatásáról egy bővebb összefoglaló is található.) 
 

Egyházmegyénk: nem jövő csütörtökön, hanem jövő vasárnap ünnepeli Urunk mennybemenetelének ünnepét. Már 

jónéhány éve az ünnep át lett téve vasárnapra. Ugyancsak, itt Amerikában anyák napját jövő vasárnap ünnepeljük.     
 

Zsoltár válasz:         AZ  ÚR  MEGMUTATTA  ÜDVÖSSÉGÉT   -   A NEMZETEK  SZÍNE  ELŐTT.                     


