
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               

6th SUNDAY OF EASTER                                                                                                                          May 1, 2016  
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF MAY 2 – 8, 2016  
 

May  2. Mon. …… Anna Molnar and her deceased family members from her bequest 
  3. Tue. …… Mary A. Demendi by her husband Joseph (from Chicago) 
  4. Wed. …… Bob Reed by his wife Marilyn 
  5. Thur. …… Wilma Marie Toth by Robert Toth 

 6. Fri. …… Halottaiért végezteti Panajoth Márta 
  7. Sat.  9:00 John Kacsala by Daughter Mary Spisak 
  8. Sun.    10:30 Zoltán Mesko családjáért végeztetik szülei Eli és Misu Mesko 
 
Christians who are pathfinders are not content with a cozy, card carrying kind of commitment.  They search for new 
ways to apply their Christianity to current events.  Christians who are pathfinders are not satisfied with a routine 
practice of their faith.  They explore creative modes and contemporary form to express their faith. 
 
Pray of our sick and homebound: 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.  
 
Second Collection Today – for the Church in Central and Eastern Europe.  For those living in Central and Eastern 
Europe, rebuilding in the wake of 70 years of Soviet rule is a constant struggle.  Often, people face poverty, infrequent 
pastoral care, and lack of space for worship, presenting challenges as they try to live lives of faith. Your support of the 
Collection for the Church in Central and Eastern Europe (CCEE) helps provide grants for projects to restore the Church 
and build the future in those areas.  Please be generous in your support to rebuild pastoral care.  If you are not prepared 
to give today than please pick up an envelope and return it next week with your offering. 
 
Next Sunday: – Mother’s Day. After the 10:30 Mass we will have the May crowning. Traditionally the Catholic 
Church dedicated the month of May for the Blessed Virgin Mary.  In May there are a number of wonderful feast days  
Honoring the Blessed Virgin Mary: at the anniversary of Fatima (5/13) and the feast of the Queen ship of Mary (5/31).  
The month of May should be used as a time to renew commitment to praying the Mysteries of the Rosary.  
 
We are in the Holy Year of Devine Mercy and in the month of May which is dedicated to the Blessed Virgin Mary.  
We pray to the Blessed Virgin Mary as the mother of mercy.  Mary is our Mother of Mercy because she gave birth to 
our merciful Savior. She plays a unique and unequalled role in God’s plan to shower His mercy upon us all.  Like any 
true and loving mother, her children can be trustfully and completely dependent upon her.  
 
The “Mob Mass” will be on Pentecost Sunday, May 15, 2016 in our church at 11:00a.m. The participants of the 
“Mob Mass”, is a group of individuals who like to attend Sunday Mass once a month at various inner city old churches, 
whose congregation have dwindled. They choose St. Elizabeth of Hungary Church for the month of May.  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 
Az Egyház tagjait a közös hit tartja össze. A hit eredeti tisztasága fölött a Szentlélek őrködik. Az isteni Lélek jelenléte 
igazi lelki békét ad nekünk. Ez nem más, mint a megkezdett Isten országa, mely az örökkévalóságban teljesedik be.    
 
Imádkozzunk betegeinkért és a szobához kötött gyengélkedőkért. Nemcsak otthonaikban, de más közösségi 
otthonokban is vannak híveink és ismerőseink, akik előrehaladt koruk, betegeskedésük vagy gyengélkedésük miatt 
gondozásra szorulnak. Keresztjük súlyát valóban csak ők érzik. Imádkozzunk értük, hogy Isten akaratában 
megnyugodjanak, és keresztjüket mindvégig érdemszerzően hordozzák. Imádkozunk mielőbbi gyógyulásukért. 
 
Ma, a Közép és Kelet Európai országok egyházmegyéi/egyházközségei javára második gyűjtést tartunk.  
E gyűjtés adományából azok részesülnek, akik a rendszerváltás után nehéz anyagi körülmények között maradtak, és 
még mindig segítségre szorulnak ahhoz, hogy a vallási életben való gyarapodást anyagilag is segítsék és fejlesszék. Aki 
a mai adakozásra nincs rákészülve, vegyen fel egy borítékot, és adományát jövő vasárnap is behozhatja. Köszönjük. 
 
Május hónap hagyományosan a Szűzanya tiszteletére van szentelve, jövő vasárnap pedig anyák napja is.  
Ezért jövő vasárnap - a szentmise után - köszöntjük Május Királynőjét, az Istenanyát, valamint az édesanyákat.  
 
Felhívjuk a hívek figyelmét: hogy május 15-én, Pünkösd napján, délelőtt 11 órakor a templomunknál úgynevezett 
“MOB MASS” lesz. Vagyis, egy nagyobb számú katolikus hívekből álló csoport látogat a templomunkhoz és részt 
vesz a vasárnapi hivatalos szentmisén. Kérték, hogy a szentmisét tegyük 11 órára, mivel nagyobb területről jönnek 
össze, ezért számukra alkalmasabb a későbbi időpont. Egyébként, semmi különös nincs a látogatás alkalmával, csak 
látni akarják azokat a régi templomokat, ahol a hívek száma is fogyófélben van, és adományukkal segíteni is akarnak. 
 
Zsoltár válasz:      MAGASZTALJANAK, ISTEN, A NÉPEK,  -  MINDEN NEMZET ÁLDJON TÉGED.     


