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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF AUG. 14 – 20, 2017 
 

Aug. 14. Mon …… Antony and Olivine Stopek / by Pat Benedictis (Stopek) and family 

 15. Tue. 10:00 Lucille Szmerekovsky / by family  

  P.m.   6:00 For the Parishioners - Híveinkért 

 16. Wed. …… Helen Kacsala / by Mary Spisak 

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

 18. Fri. …… Gizella Schumacher / by Fr. David Misbrener 

 19. Sat.  9:00 For the intention of the celebrant 

 20. Sun.    10:30 For the Parishioners - Híveinkért 
 

Peter who ventured over water is the subject of today’s gospel. Peter the apostle follows in faith the Lord’s bidding to 

walk on water.  But when his faith falters, he begins to sink.  In desperation he cries out to the Lord to save him. Jesus 

stretches out his hind to catch Peter, but expresses his disappointment over Peter’s lack of faith. Perhaps this is what 

faith means: keeping our focus in the Lord and trusting that he is always near to support us. 
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially, Phil Luchesse and Jay Kovacs. May our Gracious Healer 

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

Second Collection Next Sunday: – Faith and Values Appeal.  Parents still sacrifice to send their children to Catholic 

schools, but when a catastrophe enter their life, that sacrifice is not enough. That is why your support to this collection 

is so vital.  By investing in a child, you invest in the future of our community and our world.  Parents receiving aid are 

humbled and grateful.  Please be generous in your gift to the Faith and Values Appeal next Sunday.   
 

Next Week: – Tues. Aug. 15, 2017 is the feast day of Assumption of the Blessed Virgin Mary. It is a feast of 

obligation!  Masses are at: 10:00am and 6:00pm! Your nearby churches have Vigil Masses. Mary’s glorification is 

the extension of her influence in our lives. As our mother she has not abandoned us like orphans by leaving us 

physically.   Rather, she is more present to us than ever before in a spiritual way.  Her disappearance from our sight was 

not a departure implying absence.  Rather, it inaugurated a hidden presence that is more powerful than physical 

presence. She is as near as we let her be to the shrine of our hearts to help us in our journey to glory. 
 

The feast of St. Stephen of Hungary: is commemorated by the world church on August 16, however in Hungary the 

feast is celebrated on August 20, next Sunday. We also next Sunday will commemorate of St. Stephen of Hungary.      
 

Aug. 19-20, 2017: – St. Stephen Day Hungarian Festival (Picnic) at St. Emeric Church Grounds. The opening 

ceremony will be at 3:00pm for the programs. The serving of traditional Hungarian style foods, pastry specialties and 

refreshments begins at 12noon. For more detailed information call St. Emeric Parish 216-861-1937.  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

A viharos szélben hánykolódó csónak az Egyház jelképe, amely küzd a történelem viharaival. Krisztus szeme rajta van, 

és Ő kellő időben megmutatja erejét. Ha bízunk benne, nincs mitől félnünk. A mi feladatunk az, hogy figyeljünk az ő 

szavára, hiszen irányt mutat, a reánk leselkedő veszélyekre figyelmeztet, és a viharok közepette, elvezet az üdvösségre.     
 

Jövő vasárnap az úgynevezett Faith and Values második gyűjtést tartjuk. Ezzel a gyűjtéssel Egyházunk azokat a 

katolikus iskolákban tanuló szorgalmas gyermekeket segíti, akik szülei kevesebb jövedelemmel rendelkeznek. A szülők 

nagyon sok esetben próbálnak mindent megtenni, hogy gyermekeik katolikus nevelést kapjanak, de sok más probléma 

mellett anyagilag nem bírják a gyermekek tanítatását. Fontos tehát a mi segítségünk, hogy egyházmegyéink is segíteni 

tudjanak. A gyermekek keresztény nevelése a kereszténység jövőjét hordozza. Külön boríték található a bejáratnál. 
 

Jövő kedden, augusztus 15-én katolikus egyházunk Szűz Mária Mennybevételét (Nagyboldogasszony) ünnepeljük. 
Arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus nem hagyta, hogy édesanyja teste az enyészeté legyen, hanem a földi életpályáját 

befejezve, testével és lelkével együtt felvette a mennyei dicsőségbe. A mennyország királynőjévé tette őt Isten. A már 

kevés kötelező hétköznapi ünnep közül ez az egyik, amit az Egyház kötelezően előír. Ezzel együtt jár, hogy ez ünnepen 

kötelező a szentmisehallgatás. Templomunkban délelőtt 10 és este 6 órakor lesz szentmise. Mivel jeles ünnep, a népes 

templomoknál előesti szentmisét végeznek. Kinek alkalmas, a legközelebbi templomnál, előesti szentmisén vehet részt. 
 

Jövő szombaton délután, Szent István ünnepe alkalmával: a Szent Imre egyházközség fesztivált (pikniket) rendez. 

Déli 12 órától magyar ételek és italok lesznek vásárolhatók. Délután 3 órakor az újkenyér áldásával lesz az ünnepélyes 

megnyitó. Utána továbbra is étkezési lehetőség, italok és tánc. Több információért hívják a plébániát 216-861-1937. 
 

Egyházközségünk: Szent István királyról, Magyarország fővédőszentjéről a jövő vasárnapi misében emlékezik meg. 
 

Zsoltár válasz:      KÉRŐ  SZAVUNK  HOZZÁD  SZÁLL,  -   HÍVEIDET  HALLGASD  MEG. 


