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THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST – CORPUS CHRISTI                              JUNE 18, 2017 
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JUNE 19 – 25, 2017 
 

Jun. 19. Mon. ….. Boross Alajos / végezteti leánya Ilona Lesko    

 20. Tue. ….. For our church’s benefactors   

 21. Wed. ….. Robert McDonald / by Magda Wood     

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

 23. Fri. ….. Lucille Szmerekovsky / by family 

 24. Sat.  9:30 For the Parish faithful - Híveinkért 

 25. Sun.    10:30 Horváth János végezteti Mária Mayer 
 

Today we celebrate the Feast of Corpus Christi. This is the day to thank God for giving us himself to his people; it is 

a feast to ask for an increase of faith to believe in the lavish love of God. It is a feast to ask that more and more 

Catholics might come to true faith in the Eucharist – that they may see how great is our God; how great his love that he 

would give himself to us so personally. God desires union with each of his people. As we feed on his body and blood, if 

we receive it in faith and worthy, we can become more and more like him grow in union with the source of all love. 
 

Keep the sick and homebound in your prayers. May our Gracious Healer grant them healing of mind and body, 

restore their strength and spirit to bring them one day closer to healing. 
 

Donation: - $200.00 was donated anonymously to our church. We pray for our church’s benefactor. God bless you! 
 

Next Sunday – we will have a second collection: Collection for the Holy Father.  This collection will be for Peter’s 

pence which provides Pope Francis with the funds he needs to carry out his charitable works around the world. The 

proceeds benefit our brothers and sisters on the margins of society, including victims of war, oppression and disasters.  

Please be as generous as you can.  Please pick up an envelope and return it next week with your donation. 
 

Bishop Daniel E. Thomas, Apostolic Administrator of the Diocese of Cleveland, is asking the faithful to redouble 

their prayers that the Lord may give every grace to fulfill his role, as he nears the six-month anniversary of his 

appointment as the temporary shepherd of the Church in Cleveland.  The process for recommendations and selection of 

a new bishop by the pope is under way. However, according to the United States Conference of Catholic Bishops, it 

takes six to nine months before a new bishop is named. Bishop Thomas asks to remember the intentions of Bishop 

Richard Lennon in retirement, and of Pope Francis, as we await his appointment of a new bishop. 
 

The 17
th

 annual FEST on Sunday Aug. 6, 2017, will beginning at noon at the Center for Pastoral Leadership in 

Wickliffe. The perfect family day this year’s FREE event is full of great music and host of fun activities. The highlight 

of the whole day is our Outdoor Mass, beginning at 8:00pm. There’s something for everyone at the FEST.  
 

Lord, bless our fathers with wisdom, courage, strength and love 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

A teremtés messze felülmúlja emberi elképzelésünket. A megváltás messze meghaladja emberi várakozásunkat. És az a 

tény, hogy Krisztus ételünkké és italunkká lett, végképpen felfoghatatlan. Hittel csak az érti meg, aki Isten Fiának 

önkiüresítő szeretetét is megérti. Aki viszont megérti, annak tartalmasabb lesz a földi élete, és elnyeri az örök életet. 

A mai evangéliumban Jézus mondja: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, az 

örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” Ilyen hittel vegyük az Oltáriszentséget.    
 

Általában június utolsó vasárnapján (Péter és Pál apostol fejedelmek ünnepe táján): a világegyházban általános 

gyűjtést rendeznek a Szentatya karitatív tevékenységének támogatására. E gyűjtés elnevezése Péter fillérek gyűjtése, 

mivel még a szegényebb országok szegény hívei is szerény adományukkal hozzájárulnak e gyűjtéshez. A pápa ezzel a 

gyűjtéssel, valóban a nagyszükségben lévő embertestvéreinket segíti. Ha kevéssel is, mi is segítsünk a rászorulókon. 

Külön boríték a bejáratnál lévő asztalkán található. Adományukat abba helyezzék, és jövő vasárnap hozzák be átadásra. 
 

Daniel E. Thomas, Toledo egyházmegye püspöke, aki a clevelandi egyházmegye Apostoli Adminisztrátora is: a 

híveket arra kéri, imádkozzanak, hogy egyházmegyénk közel 6 hónapja vállalt ideiglenes vezetését Isten segítségével 

teljesíteni tudja. Az új püspök kinevezése folyamatban van, de általában egy új megyéspüspök kinevezése több hónapot 

vesz igénybe. Dániel püspök úr azt is kéri, hogy imádságos szeretettel emlékezzünk Richard Lennon volt püspökünkre 

is, aki betegsége miatt nyugdíjba kényszerült. Ugyancsak, Ferenc pápáért, aki az új püspök kinevezését jóváhagyja. 
 

Az úgynevezett FEST egyházmegyei családi pikniket augusztus 6-án ez évben is megrendezik. Több ezer vendég 

szokta látogatni e nagyméretű nyári pikniket, melyet immár 17-szer szerveznek meg. Belépti díjat nem kérnek, ennek 

ellenére nagyszerűen felkészülnek az étkezési és szórakozási igények kielégítésére. A rendezvény fénypontja, hogy este 

8 órakor ünnepi szentmisét is végeznek. Mise előtt gyónási lehetőség is van. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. 
 

Zsoltár válasz: JERUZSÁLEM, SZENTEK OTTHONA,  -  DICSÉRD FÖLSÉGES  ISTENED.     


