
St. Elizabeth of Hungary Church 
9016 Buckeye Rd. Cleveland, Ohio 44104 

        Tel:   216-231-0325                                                                  Sunday Mass 10:30 Hungarian    
        Fax:  216-421-0461                                                                                           

Mailing Address:  P.O. Box 20175 Cleveland, Ohio 44120-0175 
 Pastor:   Rev. Andras Antal                       Confession before and after every Sunday Mass               

4th SUNDAY OF EASTER                APRIL 17, 2016 
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF APRIL 18, - 24, 2016 
 

Apr. 18. Mon. …… Beck János és Mária és Pintér Józsefné by Berta Szeless 
 19. Tue. …… Erma Molnar and her decease family members from her bequest 
 20. Wed. …… Margaret Vedrody by son Kenneth Kovacs 
 21. Thur. …… Andrew Bartalis by Mary Spisak 
 22. Fri. …… William Toth by Mr. & Mrs. Robert Toth 
 23. Sat.   9:00 For the Parishioners - Híveinkért 
 24. Sun.    10:30 Mary Ann Parey by Parey family 
 
It does not matter how great the peril that threatens us, whether we live or whether we die, we belong to the Lord, and 
no one or anything can snatch us out of his hand. Even though we are not saved from sorrow or suffering or death, we 
can still be like the disciples in the first reading from Acts and “be filled with joy and the Holy Spirit,” because we 
know that no one will ever snatch us out of the hands of Christ. By our faith and love we are and live in God’s love.  
   
Pray of our sick and homebound: Anna Karetka, Kamilla & Kathy Szabo. May our Risen Lord grant them healing of 
mind and body and restore their strength and spirit to bring them one day closer to healing.  
 
Memorial Donation: - $150.00 in memory of Andrew Bartalis by Paul, Beth and Irene Horvath. Thank you. 
- $1,000.00 bequeath to our church in memory of Andrew Bartalis. His memory be blessed and may he rest in peace. 
Donated: - $260.00 as dues for 2016 by Emese Blankenship. Thank you for your generous gift.    
 
Thank you for your generous offerings to the Catholic Relief Services collection last Sunday.  Your offerings help 
more than 100 million people at home and abroad through your charitable contributions during Mass. Thank you again! 
 
The date for the Mother’s / Fathers Day Dinner had to be changed. On May 15, 2016 we will have a special Mass, 
called the “Mob Mass”. Having both these events on the same day would not have been practical, because we do not 
know in advance the number of people who will attend the “Mob Mass”. The participants of the Mob Mass are a group 
of individuals who like to attend Sunday Mass once a month at various inner city old churches, whose congregation 
have dwindled.  No one knows how many people will be attending this Mass. We are not able to change the date and 
the time for the “Mob Mass” because this date and time has been posted on the internet for several weeks. We repeat 
again: The “Mob Mass” will be on Pentecost Sunday, May 15, 2016 in our church at 11:00a.m. 
 
The Mother’s / Father’s Day Dinner won’t be on May 15th but on June 5, 2016 after the 11:00am Sunday Mass. 
More details about the dinner will be posted to our Sunday bulletins at a later date. Thank you for your understanding! 
 
Comments from our Diocesan Bishop, Richard Lennon: regarding the Apostolic Exhortation (The Joy of Love). 
This message touches a broad range of subjects relevant to family life.  While the document contains no specific 
change in Catholic doctrine, it challenges us to meet families where they are and walk with them to fuller faith 
conversion. The Joy of Love pope Francis’s letter invites deeper reflections on the beauty of the sacrament of marriage.  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 
Köszönjük a templomunk javára juttatott adományokat.  Adakozók neve és adomány összege az angol részben. 
 
Köszönjük a Katolikus Segélyszervezet javára adott adományokat. E segélyadományokkal a püspökök az egész 
világegyház szegényeit támogatják. Ezt hála Istennek sokan megértik, és vannak, akik nagylelkűen adakoznak.  
 
Felhívjuk a hívek figyelmét, hogy a május 15-re tervezett Anyák- Apáknapi Ebéd dátumát megváltoztatjuk. Nem 
május 15-én, hanem június 5-én tartjuk az ebédet .  A változtatás oka: május 15-re már több héttel ezelőtt beterveztünk 
egy önkéntesekből összejövő csoportnak a látogatását és misehallgatását a templomunknál. E csoport minden hónap 
valamelyik vasárnapján egy régebbi és a hívek létszámában csökkenő templomot látogat meg. A szervezőjük, minden 
hónapra megkeres egy egyházközséget, megbeszéli a látogatás és a szentmise időpontját, majd felteszi az Internetre és 
annak alapján jön mindaz, aki kinyitja a webjüket (Mob Mass or Mass Mob) s részt akar venni a csoportlátogatáson és 
a vasárnapi szentmisén. Előre nem lehet tudni, hogy hányan jelennek meg, szervezőjük szerint mintegy 100 személy, 
de lehet az is, hogy többen jönnek. Ezért jobbnak láttuk, hogy ne tegyük ugyanerre a napra az ebédünket is. Az ebédre 
vonatkozólag – van még idő rá - majd bővebb információt adunk a vasárnapi templomi értesítőinkben.  
 
A hívek tudomására hozzuk, hogy Cserháti Ferenc a Budapest-Esztergomi Érsekség segédpüspöke, mint a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar megbízottja, a hét végén Clevelandba látogat. Jövő vasárnap a Szent Imre templomban misézik 
és bérmál. A szentmise után az egyházközség a püspök fogadására ebédet rendez, amelyre nemcsak a bérmálkozókat és 
hozzátartozóikat, de másokat is szívesen látnak. Helyfoglaló jegyért Beodray Piri nénit (440-356-8985) hívhatják. 
 
Zsoltár válasz:  MI  AZ  Ő  NÉPE  VAGYUNK,   -   ÉS  LEGELŐJÉNEK  NYÁJA.     


