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HOLY TRINITY SUNDAY                                                                                                                       MAY 22, 2016  
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF MAY 23 – 29, 2016 
 

May 23. Mon. ….. Maria Spisak by her daughter-in-law Mary Spisak 

 24. Tue. ….. Florence Forrai by his cousin Ed Knotek 

 25. Wed. ….. John Knotek by son Edward Knotek  

 26. Thur. ….. Család halottaiért veg. Prófusz Jolán és családja 

 27. Fri. ….. Gizella Knotek by son Edward Knotek 

 28. Sat.   9:00 Mária Spisak végezteti leánya Magda és családja 

           5:00 pm Lucille Szmerekovsky by Dan and Klara Demetzky 

 29. Sun. 10:30 Marsi Zoltán végezteti özvegye Ida és családja  
 

Our lives sometimes may be surrounded by disorder and chaos, yet somehow God remains a craftsman who can still 

create something good and beautiful in and through and around us.  We need the Holy Spirit to lead us through this 

maze of messages to hear what God has to say. God spoke to us in a significant way through his Son Jesus Christ.  God 

continues to speak to us through his Holy Spirit. The Holy Spirit is our guide to discover us the truth and life.     
 

Keep the sick and homebound in your prayers.  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. 
 

Special Donations: $200.00 was donated to our church anonymously.  Panajoth Márta donated $50.00.  

Thank you such for your kindness it is always greatly appreciated. 
 

Second collection next Sunday: The Catholic Home Missions Appeal is an opportunity to help strengthen the 

Church in the United States. Catholic Home Mission provides funding for seminary formation, lay leadership training 

and catechetical programs, Hispanic ministries, and other essential pastoral programs. Please be as generous as you can. 
 

2016 Catholic Charities Annual Appeal is an act of mercy.  Your support of this appeal will change the lives of 

people who suffer from personal loss, disabilities, violence, hunger and poverty.  Please support this annual appeal with 

a onetime gift or pledge a donation amount. Please pick up a donation envelope fill it out with your pledged amount or 

you can make a single payment. Mail your envelope directly to Catholic Charities Office (see the address on the 

envelope) or place it in the Sunday collection basket.  Your gift will change lives no matter how large or small it is.  
   
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.  
 

Congratulations to Julia and Ferenc Rozsnyai on the occasion of their 25th wedding anniversary.  May God bless them 

and grant them continued joy.  May He deepens their love for each other and blesses them in your family and friends.    
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Jövő vasárnap: az úgynevezett HOME MISSION második gyűjtést tarjuk. Az amerikai püspökök kérik a tehetősebb 

híveket, hogy itthon, az Egyesült Államokban is, anyagilag segítsék a gyengébb és szegényebb közösségeket. Az egész 

ország területén lévő egyházmegyék 40%-a missziós területnek tekinthető, amely több mint 9 millió katolikust foglal 

magába. Adományunkat egyházon belüli tevékenységre fordítják. Külön boríték a bejáratnál lévő asztalkán található. 

Az Egyházmegye Katolikus Karitásza – Charity kéri a híveket: - az évi segélyadományukról ne feledkezzenek meg.  
 

Egyházközségünk Anyák- Apák-napi Ebédje: június első vasárnapján, 5-én lesz. A szentmisét délelőtt 11 órakor 

végezzük. Az ebédre vonatkozólag bővebb információ az angol részben látható.  Jelentkezési határidő június 1-ig van.     
 

Szeretettel gratulálunk: Rozsnyai Ferenc és Julia híveinknek, akik ma ünneplik házasságuk 25. évfordulóját. Mint 

az élet vándorai házas életükben egy jelentős mérföldkőhöz érkeztek. Hisszük, hogy ma nemcsak családjukkal, de 

kedves barátaikkal együtt a gondviselő Isten sok-sok áldásáért mondanak köszönetet. A 25. éves mérföldkőnél kissé 

megpihenve így imádkozzunk: Uram, mindenért, amivel elhalmoztál a megtett úton, hálásak vagyunk. Mindenért, amit 

elértünk a Te segítségeddel, köszönetet mondunk. S mindazt, ami még előttünk van, a Te végtelen irgalmadba ajánljuk. 
 

Jövő vasárnap: URNAPJA, a Legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepe. Mise után a templomban körmenetet tartunk. 
 

Zsoltár válasz:     URAM, MI URUNK,   -   MILY CSODÁLATOS A TE NEVED AZ EGÉSZ VILÁGON.     


