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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JAN. 11 – 17, 2016 
  
Jan. 11. Mon.  9:00 Erma Molnar and her deceased family members from her bequest 
 12. Tue.  9:00 Prófusz család elhunyt tagjaiért végezteti Prófusz Jolán és családja 
 13. Wed.  9:00 For the intention of the celebrant 
 14. Thur.  9:00 Harold Schwartz by Kamilla Szabo 
 15. Fri.  9:00 For the intention of the celebrant 
 16. Sat.  9:00 Steve Spisak by his sister Magda Wood  
 17. Sun.    10:30 For the Parishioners – Híveinkért 
 
Jesus did not have to be baptized.  He was always God’s beloved Son on whom his favor rested. Yet freely chose to be 
baptized to identify him with our need for forgiveness and with our longing for redemption. To lead us into the 
kingdom, he himself would enter by the only door open to us, the door of baptism.  
 
Pray of our sick and homebound: especially Julie Lucchese and Kathy Szabo. May our Gracious Healer grant them 
healing of mind and body and restore their strength and spirit to bring them one day closer to healing. 
 
New Year Donations; $30.00 by Marta Panajoth;  $20.00 by Ilonka Hudak and  $20.00 by Jay Kovacs. Thank you.  
 
Special Thank you to certain individuals: for volunteering their time and energy by keeping our church hall, the 
kitchen and the restrooms clean and in order before and after every event.  We especially thank Anna Melega, Julie and 
Phil Lucchase, Franciska Frendl, Ilonka Hudak and Marty Fortes. The donation of their time and energy is valued.  
The following ladies: Ilona Takacs and Agnes Janossy deserve a special thank you because they stay an hour or so after 
Mass every Sunday to count the Sunday collection and make up the deposit.  Thank you to the ladies for their loyalty.  
We are grateful to our lectors and servers for their service at every Sunday’s Mass.   
 
Next Sunday - Jan. 17, 2016 – we will have a Calamities Special Second Collection. Severe weather, in the form of 
violent storms, tornadoes and floods impacted states in the South and Midwest regions of our country.  The Most 
Reverend Joseph E. Kurtz, D.D. President of the United States Conference of Catholic Bishops has asked the Bishops 
of the United States to take up a special collection for the humanitarian and Church needs from these storms.  All 
checks from the parishioners should be made payable to our parish with the memo marked 2015-2016 Calamities 
Special Collection.  Please be as generous as you can because most of these people in these areas lost everything.   
 
Cleveland Catholic radio station WCCR, “AM1260The Rock began 2016 with a new addition to their Sunday 
morning program schedule.  The half-hour audio track from the Diocese of Cleveland’s Sunday morning “TV Mass” 
seen at 6a.m. on WJW-Fox8 was heard for the first time Catholic radio station “AM1261 The Rock” later that morning 
at 10:30 a.m.  The Sunday “TV Mass” serves the homebound Catholic community in Northeast Ohio who can not 
attend Mass at their Catholic parish because of short-term or long-term health issues. It is not intended to be a substitute 
for healthy Catholics to miss attending Sunday Mass at their Catholic parish. 
 

    Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 
Keresztelő János a bűnbánat keresztségét hirdette a népnek. Jézus is eljött, hogy megkeresztelkedjen a Jordán vízében. 
Ezzel példát adott arra, hogy az alázatosság és a bűnbánat által nyerhetjük el a lelki megújulást és az isteni életet. 
 
Köszönetet mondunk az újévi külön adományokért. Régebb szokásban volt, hogy néhányan nemcsak a karácsonyi 
ünnepek alkalmával, de Újév napján, vagy az év elején is kissé többet adakoztak, mint a szokott vasárnapi adomány. 
Köszönjük, hogy még egy-két személy ennek jegyében adakozott. Nevek és adomány-összeg az angol részben látható.  
 
Visszatekintve az elmúlt évre, köszönetet mondunk azoknak is, akik bárhol, bármivel időt és energiát áldoztak azért, 
hogy egyházközségünk még mindig élő és aktív maradjon, még akkor is, ha létszámunk gyorsan fogy. E fogyatkozást 
megállítani nem lehet, de ha vallási életünket lelkiismeretesen éljük, akkor valamelyest késleltetni tudjuk. Ez viszont a 
híveken múlik. Az egyházmegye és egyházközség vezetősége a maga részéről próbál mindent megtenni, de csodát nem 
tehetünk. A csoda a gondviselő Isten kezében van, amit megad, ha kegyelmével élünk és irgalmát igénybe vesszük. De 
ehhez szükség van hitünk komoly megélésére és gyakorlására. Az újesztendő kezdetén nézzünk kissé jobban életünkbe. 
 
A TV-ben bizonyára láttuk, hogy a déli és közép államokban a természeti csapások (rendkívüli viharok, tornádók és 
áradások) felbecsülhetetlen károkat okoztak. Az Egyesült Államok Püspöki Karának elnöke, Joseph E. Kurtz püspök, 
országunk püspökeit arra kéri, hogy egyházmegyéikben rendezzenek külön gyűjtéseket és segítsék a bajbajutottakat. 
Jövő vasárnap a bejáratnál gyűjtő kosarat teszünk ki, hogy mindaz, aki segíteni tud, abba helyezze segélyadományát. 
Aki csekket óhajt adni, csekkét a templom nevére írja ki és a memo részbe írja be: Calamities Special Collection.              
 
Zsoltár válasz:  MONDJ  ÁLDÁST  LELKEM  AZ  URNAK,  -  MERT  CSODÁLATOS  AZ  Ő  NAGYSÁGA.  
  


