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 Pastor:   Rev. Andras Antal                       Confession before and after every Sunday Mass               

PENTECOST SUNDAY                                                                                                                            MAY 15, 2016  
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF MAY 16 – 22, 2016 
 

May 16. Mon. …..     The living and deceased members of the Kachmar-Halas families / by Virginia Kachmar            

 17. Tue. ….. Erma Molnar and her deceased family members / from her bequest 

 18. Wed. ….. Carol Harris / by Agnes Janossy and her family 

 19. Thur. ….. Cigány Zoltán / végezteti Leskó Ilona és Keresztesi Mária 

 20. Fri. ….. Elizabeth and Edward Bukszar / by their children: Virginia and Bobbie 

 21. Sat. 9:00 For Parishioners - Híveinkért 

 22. Sun.  10:30    Házasságuk  25. évfordulója alkalmával a szentmisét  

    Rozsnyai Ferenc & Juliáért és családjukért végezzük 
 

A joyous and heartfelt welcome to the “Mass Mob Group members” who came and joined us on today’s notable feast. 

On Pentecost Sunday we commemorate the coming of the Holy Spirit and the beginning of the church. The apostles 

needed to be strengthened by the Holy Spirit. Today we also need the enlightenment of the grace of the Holy Spirit.  As 

on the first Pentecost when the people came together from the Jerusalem area, we also are gathered today from various 

areas of our city in our church to pray with the psalmist: “Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.”  

 

Keep the sick, frail and homebound in your prayers. May our Gracious Healer grant them healing of mind and body 

and restore their strength and spirit to bring one day closer to healing. The Holy Spirit is for them a healing ointment.  

 

Donation: Elizabeth and Misu Mesko donated 25 white table linens. Thank you for your thoughtful kindness.   

Malinda (Dunai) and James Schaffer donated $50.00. We would like to thank Malinda & James and their daughters for 

their thoughtfulness in making our Mother’s Day commemoration special and by giving roses to the mothers.    

 

The Annual Pilgrimage: to the Basilica and National Shrine of our Lady of Consolation. The Pilgrimage will on 

Friday September 9, 2016.  The primary contact is Virginia Kachmar / 216-791-6270 or Fr. Antal / 216-231-0325. 

For detailed information check the flyer on the bulletin board. A signup sheet is available at the entrance.      

 

Annual Mother’s Day / Father’s Day Dinner: on June 5, 2016 after the 11:00a.m. Sunday Mass. The dinner menu 

is: roast pork loin and roasted chicken with side dishes, salad, dessert and coffee. For information and reservations 

please call the following ladies: Mary Spisak at 330-487-1800 or Ilonka Hudak at 440-944-1384. Dinner tickets are 

$18.00 for adults and $9.00 for children under 12 years of age. Please, make your reservations by June 1, 2016. 

 

Check the Saint Elizabeth’s Parish Website. The official St. Elizabeth of Hungary website is located at: 

www.stelizabethcleveland.org.  You will find our weekly Sunday bulletin as well as all other information regarding 

the parish. The English history page on our website is not yet completed. The Internet provides much false information 

regarding our parish history and other events. Please check the official website regularly for the correct info. If you 

have any questions or comments call the rectory for clarification (216-231-0325) or use the comment section on our 

website. Please do not post any information to the Internet without our approval, regarding our parish or church history, 

activities or events. If you find any false information, not provided from the church, please disregard it. Thank you!  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Szeretettel köszöntjük templomunk vendégeit, az ún. „Mob Mass”tagjait, akik e jeles ünnep alkalmával meglátogattak. 

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének ünnepe. Az apostoloknak nagy szükségük volt arra, 

hogy az isteni Lélek megerősítse őket. A Szentlélek kegyelmi kiáradására ma is nagy szükség van. Ennek tudatában mi 

is, mint az első Pünkösd napján a Jeruzsálemben összegyűlt hívek, a városunk különböző részéről összejöttünk, hogy a 

zsoltáros szavaival kérjük a pünkösdi Lélek kiáradását: „Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, újítsd meg az egész világot”.  

 

Egyházközségünk az „Anyák- Apák-napi Ebédjét” június 5-én tartja. A már megszokott módon délelőtt 11 órakor 

végezzük a szentmisét, utána közvetlen lesz az ebéd. Az ebéd menüje egyéb információ az angol részben látható. Az 

ebéd ára 18 dollár. Jegyekért hívhatják: Mary Spisak (330-487-1800) vagy Ilonka Hudak (440-944-1384) híveinket. 

 

A “Basilica and Shrine of Our Lady of Consolation” kegyhelyhez való zarándoklatot ez évben is tervezik. A 

zarándoklat szervezője Virginia Kachmar (216-791-6270). A tervezett zarándoklat időpontja: szeptember 9. (péntek). 

Részletes információ a bulletin táblán található (sárga színű lap). A feliratkozási lista a bejáratnál lévő könyvtartón van. 

 

Aki többet akar tudni egyházközségünkről és templomunkról, nyissa ki és olvassa templomunk új Website-ját.       
Nemcsak a templomi értesítő (bulletin), de sok más információ található rajta. Ha bármit találnak, amit nem értenek, 

hívják a plébániát, vagy használják a kommentár rovatot. Vannak, akik téves információkat tesznek fel az Internet-re, 

kérjük, hogy igazodjanak az egyházközség hivatalos Webjéhez. Web-címünk: www.stelizabethcleveland.org   
 

Zsoltár válasz:     ÁRASZD  RÁNK  LELKEDET,  ISTENÜNK,  -  ÚJÍTSD  MEG  A  FÖLD  SZÍNÉT. 

http://www.stelizabethcleveland.org/
http://www.stelizabethcleveland.org/

