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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF NOV. 13 – 19, 2017 
 

Nov. 13. Mon. ….. Erma Molnar and her deceased family members / from her bequest 

 14. Tue. ….. Mihály Orosz / by wife Maria 

 15. Wed. ….. Lucille Szmerekovsky / by family 

 16. Thur. ….. Steve Kassai / by Ilonka Hudak 

 17. Fri. ….. Becsei Katalin / by Haubert Family 

 18. Sat.  9:00 For the Parishioners - Híveinkért 

 19. Sun.    11:00 John and Ann Kaschalk / by Paul Kaschalk 
 

Timing alertness and readiness are the themes for today’s readings.  How do we develop a sense of timing so that we 

know when to respond to the Lord? The answer is by praying. Prayer not only prevents us from becoming too 

preoccupied with ourselves, but it also opens us up to Christ’s presence. To pray do not mean we neglect our work or 

play, but rather that we pause occasionally to pay attention to the Lord. During this liturgy we might ask Christ to give 

us this spirit of prayer so that we will be alert for his comings in our daily lives and be ready for his final coming.   
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Panajoth Márta. May our Gracious Healer grant them 

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

Memorial Donation; $250.00 in loving memory of Marika (Herczog) Gulyás by her daughter Erzsi (Gulyás) Lewis. 

Donation: $1,000.00 by László and Erika Molnar (from Florida). Thank you for these generous gifts to our church. 
 

Next Sunday - The Annual Feast Day celebration of our patron saint, St. Elizabeth of Hungary and Thanksgiving 

Dinner will be on Sunday, November 19, 2017. The Mass will be at 11:00a.m. Dinner will be served at the conclusion 

of the Mass. The dinner menu is: half stuffed roast chicken with side dishes, desert and coffee. Please call the following 

ladies for dinner ticket reservations: Mary Spisak – 330-487-1800 or Ilonka Hudak – 440-944-1384.  Dinner tickets 

are $20.00 for adults and $10.00 students. Please, make reservations until Wednesday evening November 15, 2017.  
 

Congratulations to Trey Alexander Tulino and Cameron Michael McCully. They are making their first 

communion today in our church.  Their aunt Virginia Kachmar prepared them for this special day. We pray for Trey 

and Cameran who are receiving their First Holy Communion today that they may grow in their love and appreciation 

for Holy Mass and for Jesus’ presence with us in the Blessed Sacrament. God bless you and keep you in His love.  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Földi életünk a reménység és a próbatétel ideje. Várjuk az Úr eljövetelét. Készek vagyunk minden áldozatot meghozni, 

hogy találkozhassunk vele. Őrizzük hitünk fényét, vigyázzunk lelkünk kegyelmi állapotára és ne engedjük, hogy 

éberségünk hiánya miatt az oktalan szüzek sorsára jussunk: kizárjanak minket a menyegzős lakomáról.  
 

Köszönjük a templomunknak juttatott adományokat. Adakozók neve és adomány összege az angol részben látható. 
 

Jövő vasárnap, november 19-én üljük templomunk búcsú ünnepét és a szokásos hálaadásnapi ebédet tartjuk.   
A magyar naptár szerint éppen Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe (nov.19-én - a világegyház nov.17-én ünnepeli) lesz.  

Az ünnepi szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. Az ebédet a szentmise után tartjuk. Ebédre a már megszokott töltött 

csirkét mellékletekkel, süteményt és kávét szolgálnak. Az ebédjegy ára felnőtteknek 20 dollár, diákoknak 10 dollár.     

Helyfoglaló ebédjegyét kérheti Mary Spisak 330-487-1800 (csak telefonon) vagy Ilonka Hudak 440-944-1384 

híveinktől. Hudak Icától kérhetik telefonon vagy ma a szentmise előtt és után. Kérjük mindazokat, akik részt óhajtanak 

venni az ebéden, helyfoglaló jegyüket minél előbb, de legkésőbb november 15-ig, szerdán estig kérjék. 
 

Szeretettel gratulálunk:  Trey A. Tulino és Cameron M. McCully gyerekeknek, akik ma templomunkban első 

szentáldozáshoz járulnak. Név szerint bizonyára senki nem tudja, kikről van szó, de látásból mindnyájan jól ismerjük 

őket. Ők a két kis ministráns, akik már több mint egy éve gyakran szolgálnak az oltárnál. Nagynénjük, Virginia 

Kacsmar hozta el a templomunkba, melyet nagyon megszerettek. Mindig örömmel jöttek, hogy ministrálhassanak, és 

óhajtották, hogy ők is szentáldozáshoz járulhassanak. Nagynénjük vállalta, hogy felkészíti őket, ha templomunkban 

lehetnek elsőáldozók. Hónapok óta készültek, és ma kívánságuk teljesült, ők is elsőáldozók lehetnek. Kérjük, hogy a 

Szentlélek kegyelme erősítse meg őket a hitben, hogy a vallási élet megpróbáltatásai közepette, Isten segítsége által 

mindvégig kitartsanak. Szent János apostol szavai kísérjék őket: Légy hű mindhalálig, s tiéd lesz az élet koronája.  
 

A Magyar Egyház november 13-án, a magyar szentek és boldogok égi születésnapjára emlékezik. Mint november 

1-én a Világ Egyház egyházunk minden szentjét közös ünneppel tisztel, úgy ezen a napon a Magyar Egyház az összes 

üdvözültjeire emlékezik. November hónap a halottak hónapja. Elhunyt szeretteinkért kérjük szentjeink közbenjárását.  
 

Zsoltár válasz: HOZZÁD  VÁGYODIK  SZÍVEM,   -   ÉN  URAM,  ISTENEM.              


