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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JAN. 4 – 10, 2016 
 
Jan.  4. Mom.  9:00 Anna Molnar and her decease family members from her bequest 
  5. Tue.  9:00 Eva and Lawrence Hain by the celebrant    
  6. Wed.  9:00 Gizella and John Knotek by family 
  7. Thur.  9:00 Michael Biczo by Maria Orosz 
  8. Fri.  9:00 Halottaiért végezteti Panajoth Márta 
  9. Sat.  9:00 John and Mary Kopcso by daughter Rosemary    
 10. Sun.    10:30 For the Parishioners - Híveinkért  
 
Mathew’s story today ends in the simplicity of faith. The Magi step out in faith when they risk leaving their homeland 
for a foreign country.  They put their trust in the guidance of a star.  Upon finding a little child and his mother, they 
worship him as a newborn king. Their decision about how to return is determined by a dream.  Their story is told to 
affirm our own faith as we make our own journey through life, to give us some assurance in our own search for God.   
 
Pray of our sick and homebound, especially Julie Lucchese, Kathy Szabo, and Cristopher Haubert. May our Gracious 
Healer grant them healing of mind and body and restore their strength and spirit to bring them closer to healing. 
 
Memorial Donation: $200.00 in memory of Edward and Elizabeth Bukszar by children Virginia and Bobbie Bukszar.  
  
Christmas Offerings: $500.00 by Ed and Julia Knotek; $300.00 by Robert W. and Linda Toth; $200.00 Franciska 
Frendl, George Balunek, Maria Dinu, John and Maria Molnar; $100.00 by Ilonka Hudak, Magdalena Lengyel; Ben and 
Shelly Kaman, Mr. & Mrs. Ralph Haubert, Mr. & Mrs. Hamori, Edward F. Knotek; $50.00 by Laura Wilner, Maria 
Boros, Maria Mayer, Katherine Gyekenyesi Gatto, Gizella Becsei, Loránd and Zsuzsa Csibi, Edith Walter, Steve Pal, 
Joseph Perry; $40.00 Márta Panajoth, László Dunai, Rus family; $30.00 by Erzsébet Csók, Ken Kovacs; $25.00 Magda 
Wood, Mr. & Mrs. Dan Demetzky, Mr. & Mrs. Ferenc Rozsnyai, Patricia Oktavec, Elizabeth Ferenczi, Phil and Julie 
Lucchese; $20.00 Mr. & Mrs. Frank Tarcsay, Maria Orosz, Teréz Dunai, Magdalena Jellinek, Mr. & Mrs. John Gereby, 
Ilona Lesko, Mr. Mrs. Ferenc Janossy, Jay Kovacs, Martin Fortes, Mark Jonke, Mr. & Mrs. Istvan Becza, Bandi Péter 
és családja, $10.00 Ida Marsi, Karetka Antal, Ernő és Anna Imecs, Christine and Rebecca Wilner. Thank you.  
 
Christmas Flower Offerings; $100.00 by Morris Cadillac Buick GMC; $50.00 by Szente Béla és neje Molnar Mária;  
$20.00 by Mr. and Mrs. Frank Tarcsay, Maksin and Alex Morris;  $10.00 by Mary Spisak, Mr. & Mrs. István Becza.   
 
This past year the much needed repairs to our church building are almost completed.  These projects have been 
made with the approval of Bishop Lennon who is the main trustee of the Building Trust Fund.  The Building Trust 
Fund has been set up exactly for these costly projects. We have not asked our parishioners to make contributions for 
these important projects because of the Building Trust Fund. We accept anytime with thanks your extra donations.   
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 
Köszönetet mondunk: a szeretet emlék, a karácsonyi, valamint a karácsonyi virágokra juttatott adományokért. Külön 
köszönet azoknak, akik ugyan magyar származásúak, de nem egyházközségi tagok és mégis évek óta nagylelkűen 
támogatják elődeik templomát. A Szent Erzsébet templomot a clevelandi magyarság közkincsének tekintik, amelynek 
minél további megtartásáért minden áldozatot meg kellene hozni. Az évről-évre fogyatkozó közösségünket legalább 
anyagilag segíteni és biztatni akarják, hogy mi is értékeljük és látogassuk, és ez által még fenntartsuk templomunkat. 
Az adakozók neve és adomány összege az angol részben látható. Ismételten köszönet mindenkinek. 
 
Mindenki láthatta és még mindig látható, hogy az elmúlt évben tekintélyes munkálatokat végeztettünk templomunk 
épületén (a kelet-oldali ablakok rendbetétele, kőfalak nagy részének újra fugázása, dísz és rózsa ablakok újrarámázása, 
az épület újracsatornázása, valamint a munka közben feljövő, előre nem látott, de szükséges munkák elvégzése). Talán, 
sokan csodálkoznak, honnan mindennek a pénzbeli fedezése, hiszen nem kértünk a hívektől. Egyházközségünknek van 
egy úgynevezett „Building Fund” beruházása (banki Trust), amelyet az épületek karbantartására használunk. Mivel az 
egyházközség épületeivel és híveivel együtt a helyi püspökséghez tartozik, ezért a mindenkori megyés püspök a letétbe 
helyezett pénz főgondnoka (main trustee), a püspök által kinevezett plébános pedig a megbízott gondnok (trustee). Ez 
azt jelenti, hogy a plébános felelős azért, hogy az épületek karbantartása ne hanyagolódjon el, idejében jelentést tegyen 
az egyházmegyének, és a szükséges javítási vagy felújítási munkálatokat megszervezze, a szerződéseket a püspöki 
hivatal építészeti osztályához felterjessze, és a püspök engedélyével a munkálatokat levezesse. Miután kívül rendben 
lesz a templom épület és a beázások megszűnnek, utána jöhet majd a belső festés, amelyre nagy szükség van. A 
hívektől azt kérjük, hogy hozzanak több áldozatot a templom látogatásáért és vallásuk komolyabb gyakorlásáért. Az 
adakozásra is szüksége van a templomnak, mert nem csak javítási kiadások vannak, hanem sok más, amit fedezni kell. 
Köszönjük tehát: az elmúlt év és sok-sok év rendszeres támogatását és a templomunknak adott rendkívüli adományát. 
 
ÁLDOTT, BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNOK A HÍVEINKNEK ÉS MINDEN JÓAKRATÚ EMBERNEK! 
 
Zsoltár válasz: HÓDOLJON  ELŐTTED,  ISTENEM,   -   A  FÖLD  MINDEN  NEMZETE.          


