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5TH SUNDAY OF LENT                                                                                                                    MARCH 13, 2016  
MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF MARCH 14 – 20, 2016 

 
Mar. 14. Mon.  …. Erma Molnar and her deceased family members from her bequest 
 15. Tue.  …. John and Anna Letz by Fr. David M. Misbrener 
 16. Wed.  …. Klara Acs (would have been her 90th birthday) by Family 
 17. Thur.  …. Ferenczi Ferenc (halála 20. évfordulója) vég. özvegye Erzsébet   
 18. Fri.  …. John Patocki (WWII deceased Veteran) by Barbara Comisky 
 19. Sat. 9:00 For the Parishioners - Híveinkért 
 20. Sun.   10:30 István Spisak végezteti leánya Magda és családja 
 
In the gospel there is no indication that Christ is denying the existence of sin.  He forgives the woman the woman not 
because what she did was harmless, but because he loved her in spite of her adulterous act. Jesus is quite clear in his 
direction to the woman. She is to go in peace, but from now on she is to avoid this sin. The woman’s adultery, which 
others would have condemned and killed her for, is dramatically forgiven by our Lord. The lesson we learn is the 
generosity of God’s forgiveness. Christ’s generosity is almost too good to be true.  
 
Pray of our sick and homebound: John Ersek, Kathy Szabo and Christopher Haubert.  
May our Gracious Healer grant them healing of mind and body and restore their strength and spirit. 
 
Donation:  - Easter Offerings: - $50.00 by Florence Christine Vance; $50.00 by Veronica Parey Burkhalter (from 
California); $25.00 by Margaret Thurner; $25.00 by Mr. & Mrs. Dick G. Knapil (from Florida). 
                   - Easter Flowers: $50.00 in memory of Katalin & Mihály Horváth and Lajos Fundak by Kathy Corathers.     
And thank you for the $50.00 for flowers - for the Parey Family Mass today. Thank you for your thoughtfulness.  
 
Next Sunday: Palm Sunday. We will have blessing of the palms before the Holy Mass and procession with the palms.  
 
Thank you for last Sunday’s second collection (Black and Indian Mission). The envelopes are out by the entrance.  We 
still gladly accept your donations. Please use the special envelopes if you are making a donation today.   
 
We are in the Holy Year of Divine Mercy. If we want God’s Mercy we have to practice:  “corporal works of mercy” 
and “spiritual works of mercy.” Corporal works of mercy: - are to feed the hungry; - give drink to the thirsty; - clothe 
the naked; - shelter the homeless; - visit the sick and the imprisoned; - and bury the dead. Spiritual works of mercy are: 
- to instruct; - to counsel the doubtful; - comfort the sorrowful; - admonish the sinner; - bear wrongs patiently; - forgive 
all injuries; - and pray for the living and the dead. Arab proverb: “Give to the poor and you will become rich”.  
 
Ohio Primary Election is Tuesday, March 15.  By our baptism, Catholics are committed to following Jesus Christ 
and to be “salt for the earth, light for the nations.” As the Catechism of the Catholic Church reminds us: “It is 
necessary that all participate, according to his position and role, in promoting the common good”.   
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
   
Imádkozzunk betegeinkért.  Hála Istennek súlyos betegünk nincs, de többen vannak, akik hosszabb ideje szobához 
kötöttek és gyengélkedők. Imádkozzunk értük, hogy keresztjüket tudják elfogadni és türelemmel hordozni. 
 
Köszönjük a külön húsvéti és húsvéti virág adományokat. Külön köszönet az egyházközségünk volt híveinek, akik 
már több éve vagy évtizede más államokba költöztek, de szeretett templomunkról soha nem feledkeznek meg. Az 
adakozók nevét és adomány összegét az angol részben láthatjuk.  Külön virágboríték a bulletin asztalkán található. 
 
Köszönjük a múltvasárnapi (Black  and Indian Mission) második gyűjtésbe adott adományaikat.  A borítékokat 
még kint hagytuk, hogy akinek nem volt alkalma az adakozásra a múlt vasárnap, ma még mindig adakozhat. 
 
Az Isteni Irgalom Szentévében: külön figyeljünk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteire, és gyakoroljuk őket. A 
múlt-heti bulletinben a testi cselekedeteket ismertettük, ma pedig a lelkieket soroljuk fel: - a tudatlanokat tanítani; - a 
kételkedőknek jó tanácsot adni; - a szomorúakat vigasztalni; - a bűnösöket figyelmeztetni; - az ellenünk vétkezőknek 
megbocsátani; - a bántalmakat békésen tűrni; - az élőkért és holtakért imádkozni. Gondolkodjunk el fölöttük.  
 
Ma van Ferenc pápa megválasztásának harmadik évfordulója. Imádkozzunk érte! Óriási teher nehezedik vállára. 
 
ISTEN, ÁLLD MEG A MAGYART! Ma szerte a világon március 15-re emlékeznek. Imádkozzunk mis is hazánkért 
és népünkért. „Úristen, akinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat, távoztasd 
el tőlünk az éhséget, háborút és betegséget. Vezéreld akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke 
áldásai boldogítsák népünket. Ámen”. Emlékünnep, délután 2 órakor, az Alexander Rd.-i református templomnál lesz. 
 
Zsoltár válasz:  HATALMAS  DOLGOT  MŰVELT  AZ  ÚR  VELÜNK,  -  AZÉRT  SZÍVBŐL  UJJONGUNK.       
 


