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MASS INTENTIONSFOR THE WEEK OF MAY 30, 2016 
 

May 30. Mon.  10:00 John and Anna Kachmar / by grand-daughter Virginia Kachmar 

 31 Tue. …… András Bartalis / by Linda Romio      

June  1 Wed. …… Joseph and Margaret Smayda / by family 

  2 Thur. …… For the intention of the celebrant 

  3. Fri. …… Halottaiért / vég. Panajoth Márta 

  4. Sat.  9:00 For the Parish Faithful – Híveinkért  

  5. Sun.    11:00 Horváth család halottaiért és Boros Gergelyért / végezteti Erzsébet Aliczky  
 

We have to have faith in the Lord’s power to multiply our resources.  We have to love our brothers and sisters who are 

hurting more than we.  This is the miracle of the Eucharist - by sharing what we have with one another, God’s love is 

multiplied many times over through us.  Eucharist is not just the bread of the Lord Jesus whose presence we honor in 

the liturgy.  Eucharist is also the bread of ourselves that we have to share with others in 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. 
 

Second collection today:  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, 

catechetical programs Hispanic ministries, and other essential pastoral programs. If you are not prepared to make a 

donation today please pick up an envelope and turn it in next week.  Please be as generous as you can. 
 

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 Kacsmar / 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.  
 

Next Sunday is our Annual Mother’s Day / Father’s Day Dinner: 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.  
 

Memorial Day is a day of remembrance for those who have died in service of our country.  Pray to our Merciful Lord 

to grant the men and women who lost their lives defending our country mercy and grace.  Mass on Memorial Day will be at 

10:00am, at the following cemeteries:  All Saints, Northfield, All Souls, Chardon and Calvary Cleveland.  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Ma, Krisztus szent Testét és Vérét, Úrnapját ünnepeljük. Az Eucharisztia azt jelenti számunkra, hogy Krisztus újra 

földre szállt, és vándorlásunk társa lett. A köztünk jelenlevő Jézus az Egyház legnagyobb kincse. Az oltárszekrényben 

őrizzük, Úrnapján azonban ünnepélyesen is megmutatjuk a világnak. Fejezzük ki hitünket, hálánkat és szeretetünket.    
 

Templomunknál az úgynevezett  HOME MISSION második gyűjtést ma tartjuk meg.  Ezzel a gyűjtéssel nem a 

világegyház, hanem az amerikai szegényebb és anyagi nehézségekkel küszködő egyházakat támogatják a püspökök. Az 

egyházmegyék mintegy 40%-át sok szempontból missziós területnek tekinthetjük. Tehát a segítségre itthon is szükség 

van. A templomi bejáratnál külön boríték található, kérjük, hogy abba helyezzék adományukat, és írják rá a nevüket is. 
 

Egyházközségünk Anyák- Apák-napi ebédjét jövő vasárnap (június 5.) tartjuk.  Amint az ebédek alkalmával 

szoktuk, a vasárnapi szentmise délelőtt 11 órakor lesz. Az ebéd a szentmise után közvetlen kezdődik. Kérjük a 

katolikus híveket, hogy akik ebédre jönnek és más helyen nem hallgattak szentmisét, érezzék komoly kötelességüknek 

a templomunkban való misehallgatást. Ez egyébként, nemcsak az ebédekre vonatkozik, hanem bármely rendezvényre. 

Arra is figyeljenek, hogy idejében jöjjenek a templomba. A szentmise két fő részből áll: igeliturgia és áldozati rész. 

Aki nem vesz részt az igeliturgián, súlyos mulasztást követ el. Azt se feledjük, hogy másokat is megbotránkoztatunk. 

Az ebéd menüje az angol részben látható. Helyfoglaló jegyért szerdán estig (június 1.) telefonon hívhatják: Mary 

Spisak (330-487-1800) vagy Ilonka Hudak (440-944-1384) híveinket.  Az ebéd napján nem adhatunk ebédjegyet. 
 

Újra felhívjuk a figyelmüket a szeptember 9-re betervezett zarándoklatra (Basilica and National Shrine of our 

Lady of Consolation).  A bejáratnál lévő ívre kell feliratkozni. Több információ az angol részben található.  
 

Befogadó országunk holnap HŐSÖK  NAPJÁT ünnepeli. Istenben és túlvilágban hívő ember számára, ez nemcsak 

egy kellemesen tölthető szabad nap, hanem szeretettel való megemlékezés azokról, akik országukért és annak népéért 

életüket áldozták. Az IRGALMASSÁG ÉVÉBEN különös kegyelettel emlékezzünk a hősökre. Kérjük az Irgalmas Istent, 

hogy életáldozatukért legyen irgalmas és kegyes hozzuk. Halhatatlan lelküket mielőbb juttassa el az örökélet honába. 
 

Zsoltár válasz: PAP  VAGY  TE  MINDÖRÖKKÉ,   -   MELKIZEDEK  RENDJE  SZERINT.      


