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14th SUNDAY IN ORDINARY TIME - JULY 8, 2018 – ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP 
SUNDAY MASS 9:30 HUNGARIAN 

 

RESPONSORIAL PSALM: Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy. 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Szemünk az Úrra tekint, *  
                                      amíg csak meg nem könyörül rajtunk. 
 

THIS SUNDAY’S MASS INTENTION: For living and deceased members of St Elizabeth Parish 
MASS INTENTIONS FOR THE NEXT SUNDAY:   
SACRAMENTS: Anyone wishing to receive the sacrament of baptism or confirmation, please contact the Rectory as.              
CONFESSIONS - before Mass and by appointment. 
PLEASE PRAY FOR THE SICK: especially, Rose Kokovai and Kathy Szabo.   May our Gracious Healer grant them 
healing of mind and body, restore their strength and spirit to bring them one day closer to healing. 
SPECIAL DONATIONS: $250.00 in memory of Andrew Szmerekovsky by his family.  $200.00 by Mr. & Mrs. 
Imre Karetka Jr. to our church.  Thank you for these donations. Your special donations are always welcome. 
THANK YOU: for your support of the Peter’s Pence Collection last Sunday.   
FEST 2018 is just a few weeks away – Sunday, Aug. 5, 2018 from 12 noon until 10pm. It’s a day of faith—family-fun 
and its’s all FREE.  It’s the 18th Annual Catholic Family FESTival that takes place on the grounds of Borromeo and 
Saint Mary Seminary (28700 Euclid Ave. in Wickliffe.)  For all the details, visit www.theFest.us.  Volunteers are 
needed.  To be a part of a GREAT group of people visit www.the FEST.us/volunteer for details.  
Hungarian Cultural Center of Northeast Ohio – 4th Annual Classic Car show & Picnic – Sunday, July 22, 2018.  
Gates will open at 11:00.am. admission is $5.00 per person.   Enjoy authentic Hungarian foods and pastries.  Beverages 
are also available for purchase.  Music by the Hungarians for your dancing pleasure from 2:00 to 6:00pm.  Children 
activities are also planned for the “Kids Corner.”  For information please call Rose Onders  / 330-618-5234. 
LOOKING AHEAD: AUGUST 18-19 ST. STEPHEN DAY HUNGARIAN FESTIVAL AT SAINT EMERIC 
CHURCH GROUNDS. Please SAVE THE DATE. The festivities on Saturday include entertainment and delicious 
foods for sale from noon, live music all day, performances by artists from Hungary and by our local Harmonia 
Ensemble and Scouts. On Sunday the Festival closes with Mass at 11AM celebrated by Most Reverend Nelson J. 
Perez, Bishop of Cleveland, and agapé afterwards.   Also, if you have any decorative items or folk art items that you 
wish to part with and that we could sell at our bazaar table, please consider donating it.  If you would like to become a 
Festival patron, forms are available in the entrance of the church.   
PASTORAL GREETING: MOST REVEREND NELSON J. PEREZ has appointed me as the administrator of St. 
Elizabeth Parish as of July 1, 2018.  I am most grateful for the dedicated work of my predecessors, especially pastor  
Father Andras Antal, for leading and supporting the parish throughout the years. I ask my dear parishioners to pray that 
we may continue our parish life in this beautiful church. ST. ELIZABETH, PRAY FOR US!  
MASS AT ST. ELIZABETH : I will be celebrating Mass on Sundays and holy days at St. Elizabeth church, but 
weekday Masses only at St. Emeric.   
 

A  SZENT ERZSÉBET RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 
 

SZENTGYÓNÁS: A szentmisék előtt, illetve megbeszélés szerint lehet szentgyónást végezni. 
KERESZTELÉS – ELSŐÁLDOZÁS – BÉRMÁLKOZÁS – BETEGLÁTOGATÁS ÉS 
GYÓNTATÁS - TEMETÉS: Kérem ez ügyben keressenek személyesen vagy a fenti elérhetőségeken! 
 

SZENT ISTVÁN NAPI MAGYAR FESZTIVÁL A SZENT IMRE TEMPLOMNÁL: Kérem jegyezzék be 
naptárjukba, aug. 18-19-i dátumot, amikor ünnepélyes keretek között ünnepeljük meg nemzeti ünnepünket a Szent Imre 
templom környékén. A fesztivál lényege a magyar identitás megőrzése és keresztény értékeink megélése! „Isten áldd 
meg a magyart!” A bazárhoz felajánlott népművészeti tárgyakat elfogadunk! Részletek a későbbiekben a plakátokon! 
KÖSZÖNET: Hálásan köszönjük a Szentatya szándékára – ’Péterfillérek’ – felajánlott adományaikat! 
 

THE FEST 2018: Augusztus 5-én kerül megrendezésre az Egyházmegyénk által immár hagyománnyá vált Családi 
Fesztivál, amelyre tízezrek szoktak elmenni, ahol nagyon színes lelkiprogramokkal, koncertekkel várják a családokat és 
minden érdeklődőt. Részletek a hírdetőtáblán vagy a weboldalon  www.THEFEST.US olvashatók. 
 

ÉSZAK KELETI OHIOI MAGYAR KULTURÁLIS KÖZPONT: Július 22-én kerül megrendezésre a szokásos 
nyári piknik és veteran autó kiállítás a hirami Kúlturközpontban. A jó hangulatról a The Hungarians gondoskodik. A 
zene mellett finom magyar ételekkel várják az érdekődőket. Részletek a hírdetőtáblán olvashatók. 
LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ: Mint korábban tájékozódtak, Főtisztelendő Nelson J. Perez püspök úr, kinevezett a 
Szent Erzsébet Plébánia kormányzására, 2018. július 1. hatállyal. Hálásan köszönöm elődeimnek, többek között Antal 
András plébános úrnak áldozatos munkályát, amellyel a plébánia közösségét vezették és életben tartották! Kérem a 
kedves híveinket, hogy imádkozzanak, azért, hogy a jövőben is tudjuk folytatni közösségünk életét ebben a csodálatos 
templomban! ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! 
SZENTMISÉK: Vasárnap és ünnepnapokon celebrálok szentmisét a Szent Erzsébet templomban, hétköznap csak a 
Szent Imrében! 
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