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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JAN 25 – 31, 2016 
 
Jan.  25. Mon.  9:00 Joseph and Margaret Smayda by Marilyn Reed 
 26. Tue.  9:00 Andrew Balunek by his brother George 
 27. Wed.  9:00 For the intention of the celebrant 
 28. Thur.  9:00 Steve Spisak by Maria Orosz 
 29. Fri.  9:00 Szándékra  
 30. Sat.  9:00 For the Parish Faithful - Híveinkért  
 31. Sun.    10:30 Vári Edith / végezteti fia Tibor és családja 
  
Sunday readings during Ordinary Time for the Holy Year of Mercy (Dec. 8, 2015 – Nov. 20, 2016) will be taken from 
the Gospel of Luke, as he is often referred to as “the evangelist of mercy.”  The official announcement of the Jubilee 
Year has taken place on Divine Mercy Sunday, the Sunday after Easter, with a public proclamation in front of the Holy 
Door of St. Peter’s Basilica. The rite of the opening of the Holy Door is intended to symbolically illustrate the idea that 
the Church’s faithful are offered an “extraordinary path” toward salvation during the time of Jubilee.  
 
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 one day closer to healing. 
 
Donation: $223.15 from the Gabriel P. Loiczly Charitable Lead Trust.   
We pray for the Loiczly Family deceased and living family members.  Thank you for your gift. 
 
Thank you to our parishioners: for their donation of $102.00 to the 2016 Special Calamities collection.   
The people who suffered from these calamities greatly appreciated your kindness.  
 
Next Sunday:  National Collection for the Catholic University of America.  The Catholic University of America is 
the national university of the Catholic Church in the United States, located in Washington D.C.  This famous university 
provides an academically rigorous education guided by Catholic intellectual tradition to nearly 7,000 students in every 
year.  More than 4,000 students directly receive scholarship aid from this Collection, including many from our diocese.     
 
Ecumenical week of prayers for Christian Unity:  Traditionally the week of prayer is celebrated before the feast of 
Conversion of St. Paul (Jan. 25th).  Let us pray and work for communion of all, joining our prayers to that of the Lord 
Jesus Christ, “that all may be one” (John 17:21).  The week of Prayer for Christian Unity is an expression of the 
ecumenical movement – a worldwide movement among Christians to heal the divisions within the Church;  to promote 
dialogues among churches and Christian communities; to encourage Christians everywhere to better understand and 
reflect the implications of “one Lord, one faith, one baptism”.  Each year from January 18 to 25, Christians are 
encouraged to pray together as a sign of the unity that is already theirs in Christ and that unity will become complete.   
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 
A mai evangéliumban Jézus felhívja a hallgatói figyelmét arra, hogy az ő messiási küldetését magatartása alapján kell, 
hogy megítéljük. Vajon a mi magatartásunkból: szavainkból és tetteinkből kitűnik-e, hogy lelki emberek vagyunk?   
 
Köszönet a múltvasárnapi rendkívüli gyűjtés alkalmával juttatott adományukért. Hálásak lehetünk a Gondviselő 
Istennek, hogy súlyosabb természeti csapásoktól megóvott bennünket. Ugyanakkor, megértéssel és részvéttel vagyunk 
azok iránt, akik súlyos csapásokkal kellett, hogy szembe nézzenek. Segítségünk bizonyára sokat jelent számukra.  
 
Jövő vasárnappal megkezdjük az egyházmegye által elrendelt szokásos évi második gyűjtéseket.   E gyűjtést 
valójában már a múlt vasárnap meg kellett volna tartani, de a rendkívüli gyűjtés miatt át kellett tegyük jövő vasárnapra. 
Ez az évenkénti gyűjtés egy országos segélyakció Észak Amerika legnépesebb és legnívósabb katolikus egyetemének, 
a washingtoni Katolikus Egyetemének. Minden évben körülbelül 7000 diák végez az egyetemen, és ebből mintegy 4000 
ezen országos gyűjtésből segélyben részesül. Adományunk nagyon sok fiatal magasabb szintű keresztény neveléséhez 
járul hozzá. A bejáratnál külön boríték található. Adományukat abba helyezve hozzák be jövő vasárnap. Köszönjük! 
 
Holnap, január 25-én ünnepeljük Pál apostol (Saul) megtérésének emlék napját. A Krisztus-hívők egységéért való 
imádságos megemlékezések – ökumenikus összejövetelek - ez ünnephez kötődnek. Ez év megemlékezéseinek igéje: 
„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1 Péter 2, 9). Krisztus Egyházának tagjai a keresztség által arra 
hívattak, hogy a megváltás kegyelmei által megszenteljék életüket. Isten népe ezzel terjesztheti igazán Isten dicsőségét. 
Ezt azonban nemcsak az ünnepi alkalmakkor kell kifejezésre juttatnunk, hanem a mindennapi magatartásunkban is. 
 
A Szent Imre egyházközség: „csoportos utazást tervez és szervez” május 9 - 19 közötti időben Magyarországra és 
Erdélybe. Ha bárki érdekelve lenne az utazással kapcsolatosan, hívja a plébániát a 216-861-1937 telefonszámon. 
 
Zsoltár válasz: URAM,  ISTENEM,   -   ÖRÖK  ÉLETET  ADÓ  IGÉID  VANNAK.    


