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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JUNE 18 – 24, 2018 
 

Jun. 18. Mon. ….. Edward and Elizabeth Bukszar / by daughters: Virginia Yusko and Bobbie Bukszar 

 19. Tue. ….. Margaret Vedrody / by son Ken Kovacs 

 20 Wed.   ….. Szigeti János / by Rózsi and Tony Horvath 

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

 22. Fri. ….. András and Helen Bartalis / Julianna Molnár  

 23. Sat.  9:00 For the Parish Faithful – Híveinkért   

 24 Sun.    11:00 Fr. Antal’s Golden Jubilee Thanksgiving Mass 
 

If we have patience and hope, then eventually the harvest of what we plated will make its appearance.  No matter how 

small our efforts may be to promote Christian causes, God will multiply them with his hidden power to bring 

magnificent results.  We may not necessarily see these results in our own lifetime, but Christ’s parables are a promise 

that they will happen in his own time:  Where will tomorrow’s trees come from? From the shoots we plant today. 

Where will tomorrow’s justice and peace get their start? From the seeds we sow with our hearts. 
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Andy Szmerekovsky, Gizella Becsei, Jay Kovacs and 

Kathy Szabo. May our Gracious Healer grant them healing of mind and body, restore their strength and spirit. 
 

Thank you for last Sunday’s second collection. Your contribution to this collection is an investment in faith formation. 
 

Church Dinner Sunday June 24, 2018 the focus on this day is not on the dinner but the Golden Jubilee of Fr. Antal.    

Celebrating 50 years of priesthood and 30 years as pastor of St. Elizabeth of Hungary Church and that he can 

retire as of July 1, 2018.  Mass of thanksgiving is at 11:00.  The dinner menu is: roast pork loin, roast chicken with 

side dishes, dessert and coffee. Dinner tickets are $20.00 for adults and $10.00 for children. Reservations to the dinner 

may be made with the following ladies: Mary Spisak / 330-487-1800 or Ilonka Hudak / 440-944-1384.  Please, don’t 

forget: dinner reservations are accepted until Wednesday evening, June 20, 2018. 
 

Today we celebrate Father’s Day! We pray for fathers young and old, may they have courage and perseverance to 

balance work, family and faith in joy and sacrifice. We give thanks and praise to our Fathers. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Az ősszülők bűnére és az azóta elkövetett valamennyi bűnre el lehet mondani Szent Pál szavait: „Isten igazságát 

hamissággal cseréltér fel, s inkább a teremtmény előtt hódoltak, mint a Teremtő előtt, aki mindörökre áldott. Ámen.” 

Az ember életét Isten áldása kísérné, ha a Teremtő előtt hódolna. Ez a hódolat azt jelenti: szeressük Istent mindennél 

jobban, embertársunkat pedig szeressük, mint önmagunkat. Kérdés: vajon milyen a mi életünk ilyen szempontból?   
 

Imádkozzunk beteg és szobához kötött testvéreinkért.  Egyre többen vannak, akik a betegség, gyengélkedés súlyos 

vagy súlyosbodó keresztjét kell, hogy hordozzák. Híveink közül sokan már megízlelték és tudják, hogy mit jelent egy 

állandó betegség tudatában élni. Hitre, reménységre és Isten kegyelmi segítségére van szükség, hogy keresztünk alatt 

össze ne roskadjunk. Ha mással nem, legalább jó szóval és imádságunkkal segítsük szenvedő testvéreinket.  
 

Köszönjük a múltvasárnapi második gyűjtésbe juttatott adományukat. Adományunkkal pénzügyileg segítjük az 

egyházunk missziós ügyét, a hit terjedését és erősödését. Nagyon jól tudjuk, hogy erre mindenütt milyen nagy szükség 

van. Ez alkalommal az egyházmegye felelős vezetőinek állandó kérése alapján arra is felhívom a hívek figyelmét, hogy 

az évi karitatív (charity) adományokról se feledkezzenek meg. A bejáratnál lévő asztalkán kint vannak az erre célra 

szolgáló külön borítékok. Adomány-csekküket beküldhetik az egyházmegye hivatalába vagy beadhatják a templomhoz.        
 

Egyházközségünk plébánosa, Antal András, jövő vasárnap, június 24-én HÁLAADÓ SZENTMISÉT végez: 

papságának 50 éves (aranymise) és a Szent Erzsébet egyházközségnél, mint lelkipásztor 30 éves évforduló alkalmából. 

Ugyanakkor, köszönetet mond a gondviselő Istennek, hogy egy félévszázad aktív papi szolgálat után 2018. július 1-től 

nyugdíjba vonulhat, amikor már nem, mint aktív (valamely egyházközség felelős vezetőjeként), hanem mint nyugdíjas, 

öreg pap szolgálhatja tovább az isteni Jópásztort. Ezzel a szolgálattal viszont semmiféle adminisztrációs felelősség és 

hivatali elkötelezettség nem jár, és addig tart, amíg az egészség engedi. A nyugdíjba vonuló plébános arra kéri a volt 

híveit és minden kedves testvérét, hogy segítsenek köszönetet mondani és hálát adni a gondviselő Istenek. Valamint azt 

is, hogy még sokáig legyen fizikai ereje az Isten igéjét hirdetni és az Úr oltáránál szentmisét bemutatni. A hálaadó 

szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. Amint már az előző templomi értesítőkben közöltük, ez a hálaadás és 

köszönetnyilvánítás az ünneplő lelkész személyi és egyszerű imádságos megemlékezése. Ezért a jubileumi szentmise 

után nem bankettet, hanem csak egyszerű templomi ebédet tartunk (sertéskaraj és sültcsirke melléklettel, sütemény és 

kávé). Az ebéd ára: felnőtteknek 20 dollár, tizenkétéven aluliaknak 10 dollár. Helyfoglaló ebédjegyét Mary Spisak 

(330-487-1800) (cask telefonon) vagy Ilonka Hudak (440-944-1384) (mise után is) híveinktől szerda estig kérhetik.  
 

Zsoltár válasz:    MENNYIRE  JÓL  ESIK  NÉKEM,   -   TÉGEDET,  URAM,  HÁLÁVAL  DICSÉRNEM.  


