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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JAN. 18 – 24, 2016 
 
Jan.  18. Mon.  9:00 William Pataki by his wife Ethel and family 
 19. Tue.  9:00 Ilona Balunek by son George 
 20. Wed.  9:00 Anna Smayda by Marilyn Reed 
 21. Thur.  9:00 For the Parish Faithful - Híveinkért 
 22. Fri.  9:00 WilliamToth by Mr & Mrs. Robert Toth  
 23. Sat.  9:00 Steve Spisak by his wife Mary and family 
 24. Sun.    10:30 Gyékényesi család januárban elhunyt halottaiért vég. John P. és Irén Gyekenyesi  
 
At the wedding in Cana we see God’s glory being revealed in our midst here through Jesus, and that we respond to him 
in faith. We see how Jesus continually takes whatever stands for imperfect water in our lives and our emptiness, our 
disappointments and our sins, and transforms them into the best of wine: new hope, new dreams, and new life.   
 
Pray of our sick and homebound: especially Julie Lucchese, Kathy Szabo and Christopher Haubert.   
May our Gracious Healer grant them healing of mind and body and restore their strength and spirit to bring. 
 
Christmas Offerings: - $20.00 by Marilyn Gilliam; - $20.00 by Andy Szmerekovsky. Thank you for your kindness. 
 
Donations to our church: - $400.00 by John Domsodi; - $400.00 by Joseph G. Szmerekovsky for church expenses.  
And: $200.00 by Magda Wood for the restoration and repairs on our church building. Thank you for your generosity.  
 
Special Second Collection Today: – Calamities Special 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 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, “AM1260 The 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 “TVMass” serves the home bound Catholic community in Northeast Ohio who cannot 
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. 
 
We are now in the Holy Year of Mercy. It will last until the solemnity of Christ the King. During this time our Holy 
Father asks us to be more prayerful asking God to be merciful. As we pray daily in the Lord’s Prayer we ask our 
Heavenly Father:”… forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.” This means for us to be 
merciful to our brethren, than we could hope that our Merciful Lord will be merciful toward us.       
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 
A kánai menyegző csodájához hasonló csoda történik minden szentmisében. Ott a víz borrá változott, itt pedig a pap 
szava által a bort szent vérévé változtatja az Úr. Ezt a csodát akkor értékeljük igazán, ha lelkünk javára felhasználjuk.    
 
Köszönetet mondunk a külön adományokért. Az adakozók neve és adomány összege az angol részben látható.  
 
Egyházmegyénk kérésére ma külön gyűjtést tartunk. A közel múltban a déli és közép államokban a természeti 
csapások (viharok, tornádók és áradások) rendkívüli károkat okoztak. Az Amerikai Püspöki Kar megszavazta és kéri, 
hogy az egyházmegyékben külön gyűjtéseket tartsanak a csapásokkal sújtotta károsultak javára. Egyházmegyénk mára 
kérte a külön gyűjtést. Nincs külön boríték. Adományukat a bejáratnál lévő kosárba helyezzék. Ha csekket óhajtanak 
adni, a templom nevére írják ki, a memo részbe pedig írják be: 2015-2016 Calamities Special Collection. 
 
Felhívjuk a hívek figyelmét: az újév kezdetével egy új katolikus rádióállomás indult: „AM1260 The Rock”, amelyen 
vasárnap délelőtt 10:30-tól egy félórás adásban megismétlik a 6 órás kora reggeli TV vasárnapi misét, amit a WJW-
Fox8 TV állomáson szoktak közvetíteni. Azoknak a szobához kötött személyeknek, akiknek reggel 6 óra túl korán van, 
alkalmasabb ez az időpont, hogy meghallgassák a szentmisét. Viszont, fontos az angol nyelvű szertartás megismerése.  
 
Az Irgalmasság Szentévében vagyunk. Amikor legszentebb imánkat az Úr imáját mondjunk, különösen figyeljünk az 
Úr Jézus által tanított e kérésre:” bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. 
Embertársainkkal szemben legyünk irgalmasak és megbocsájtóak, hogy Isten is irgalmas legyen velünk szemben. 
 
Zsoltár felelet:  HIRDESSÉTEK  MINDEN  NÉPNEK,  -   MONDJÁTOK  EL  AZ  ÚR  CSODÁS  TETTEIT.  


