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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF MAY 9 – 15, 2016 
 
May  9. Mon. ….. Mária és János Oravec végeztetik gyermekeik 
 10. Tue. ….. Profusz István végezteti özvegye Jolán és családja 
 11. Wed. ….. For the Parish Faithful - Híveinkért 
 12. Thur. ….. Steve Spisak by wife Mary 
 13. Fri. ….. For the intention of the celebrant 
 14. Sat. 9:00 Raymunda Martin by Agnes Janossy and her family 
 15. Sun.   11:00 MOB  MASS  -  for the Parish Faithful 
 
The time for preparing his apostles for their mission of establishing his Church was over, while the time for their 
participation in the expansion of that Church was starting.  The time for his physical presence in our midst was 
completed, but the time for his presence in our midst through prayer, Eucharist and service was commencing.  
We leave to witness to him in the world, proclaim his good news and show by our love that he is indeed always with us 
 
Keep the sick, frail and homebound in your prayers.  May our Risen Lord grant them healing of mind and body and 
restore their strength and spirit to bring them one day closer to healing. 
 
Thank you for your offering for the second collection last Sunday.  The envelopes and the basket are still at the 
church entrance. Your offering is still gladly accepted if you were not prepared to give last Sunday.  
 
Pentecost Mass next Sunday will at 11:00am. We will have our regular Sunday Mass (Pentecost Feast Day Mass) in 
English and Hungarian.  We do not know in advance how many people will participate in the “Mob Mass Group”.  We 
welcome them with love and pray together that all receive the gifts of the Holy Spirit to change our lives for the better.  
 
The Annual Pilgrimage:  to the Basilica and National Shrine of our Lady of Consolation.  The Pilgrimage will be 
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 or on the pulpit at the church’s entrance.    
 
Annual Mother’s Day / Father’s Day Dinner: on June 5, 2016 after the 11:00a.m. Sunday Mass. 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. Next Sundays: more information.  
  
A joyous welcome: to Maizey Erzsébet Mesko who today joined our Christian Community through the Sacrament of 
Baptism, the light of Christ.  This light is entrusted to her parents, Haley and Zoltan Mesko and to her grandparents, Eli 
and Misu Mesko to be kept burning brightly. We pray that this newly baptized child with the help of her parents and 
godparents and the Christian Community to walk as a child of light and keep the flame of faith alive in her heart.   
 
Today we celebrate Mother’s Day.  We honor our Heavenly Mother with prayer and by placing flowers by her feet. 
Happy Mother’s Day! May Mary guide you in your mothering and be always at your side.  Gracious God pour out 
your love and care today and every day on every mother and especially on new mothers. God bless all of you. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 
Köszönet a múltvasárnapi Közép- Kelet Európai Országok egyházainak juttatott segélyadományért. Az asztalkán 
a gyűjtőkosár még ma is kint van. Akinek még nem volt lehetősége adakozni, adományát ma is köszönettel fogadjuk.  
 
Jövő vasárnap Pünkösd ünnepe. A szentmisét délelőtt 11 órakor végezzük, mivel templomunknál ekkor lesz az ún. 
MOB MASS – tömeges összejövetelű szentmise. Ezt a havonta történő csoportos összejövetelt azoknál a templomoknál 
szervezik, melyek jelentős régiséggel rendelkeznek, évtizedekkel előbb népesek és aktívak voltak, de már egyre inkább 
elnéptelenednek. Senki nem tudja hányan jelennek meg. A szervezők csak egyeztetnek a látogatandó templommal és a 
dátumot a misekezdési időpont megjelölésével, felteszik Internet-re. Tehát a mi feladatunk semmi más, minthogy az ők 
részvételükkel elvégezzük a napi szentmisét. Szeretettel fogadjuk és megköszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak.  
 
Anyák- Apák-napi Ebédet június 5-én tartjuk.  A következő vasárnapokon az ebédről részletes információt közlünk.  
 
Szeretettel gratulálunk: Haley és Zoltán Meskó szülőknek, kislányuk Maizey Erzsébet megkeresztelése alkalmával. 
Ma, amikor a kis Erzsébet az istengyermekség máltóságát öltötte magára, imádságos szeretettel azt kérjük, hogy amint 
a szülők és nagyszülők öröme, ugyanúgy a feltámadt és mennybe felment Üdvözítőnk öröme is maradjon mindörökre. 
 
Ma, anyák napján az égi Édesanyánkhoz fordulunk és kérjük: Szűzanyánk, fogadj oltalmadba minden édesanyát és 
segítsd őket, hogy olyan szeretettel gondozzák gyermekeiket, amint Te gondoztad Szent Fiadat. Tanítsd meg őket arra, 
hogy Istenben bízva boldogok legyenek, és egykor az égi hazában veled együtt dicsőíthessék a Szentháromságot.  
 
Zsoltár válasz:       UJJONGÁS  KÖZÖTT  MENT  FEL  ISTEN,  -  AZ  ÚR  ÉGBE  EMELKEDETT.     


