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 SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                                                                     JUNE 12, 2016 
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JUNE 13 – 19, 2016 
 

Jun. 13. Mon. …..     The living and deceased members of the Kachmar – Stasko families    

                                     by Virginia Kachmar  

 14. Tue ….. Lucille Szmerekovsky by family 

 15 Wed. ….. Csapó Anna / végezteti Mr. & Mrs. László Harmat 

 16. Thur. ….. For the intention of the celebrant 

 17. Fri. ….. András Bartalis by Margit Szabó 

 18. Sat. 9:00 For the Parish faithful - Híveinkért 

 19. Sun.   10:30 Gyékényesi család májusban elhunyt tagjaiért / végezteti John P. Gyekenyesi 
 

Forgiveness is the subject of today’s readings from Scripture.  The Lord’s kingdom does not consist of people who 

have sinned but of people who have sinned and been forgiven, of people who have failed, even grievously, yet found 

grace.  All we have to do is place ourselves at the feet of Jesus as the penitent woman did and we experience the pardon 

and peace of his unconditional love. He can make guilt give way to gladness and change dead ends into new beginnings  
 

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. 
 

Thank you: for your offerings to the Home Mission Collection and also to the Catholic Charities Annual Appeal. 
 

The Mother’s Day and Father’s Day dinner was successful. Thank you to Ida Rózsahegyi for preparing this dinner, 

as always the food was delicious and enjoyed by our guests.  We are thankful to the ladies who served the dinner and 

helped in the kitchen, and also the ladies who made the reservations and the seating arrangements.  We would like to 

thank Franciska Frendl who not only helped with the dinner preparation but also set the tables with Magda Wood and 

cleaned up the dining hall.  We are grateful to all the ladies who helped in whatever form to make our dinner enjoyable. 
 

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. A signup sheet is available at the entrance.  
 

Bishop Richard Lennon invites everyone in the Diocese to participate in the Extraordinary Jubilee of Mercy by joining 

together in Pilgrimage to the Diocese of Cleveland Holy Doors, and in engaging in the Corporal and Spiritual Works of 

Mercy throughout the community. Use this Passport to track your Pilgrimage to the two Holy Doors in our Diocese, at the 

Cathedral of St. John the Evangelist and at Our Lady of Lourdes National Shrine.  Please pick up the Passport booklet by the 

entrance and take it with you so that you may review it. It contains examples of practicing corporal or spiritual mercy. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak: akik a Home Mission és a Catholic Charities második gyűjtésre adakoztak. 

Amint már többször értesítettük, az Egyházmegyei Katolikus Karitász részére november végéig tart az évi gyűjtés. 
 

Köszönet mindazoknak: akik a múltvasárnapi ebéd sikeres megrendezéséhez bármivel is hozzájárultak. Elsősorban, 

Rózsahegyi Idának köszönjük, hogy idén is vállalta a főzést, a vendégek által kedvelt ételek elkészítését. Ugyancsak, 

köszönjük asszonyaink önkéntes munkáját a helyfoglalások rendezésével és a terem előkészítésével. Külön köszönet 

Frendl Franciskának, aki a terem előkészítésében, valamint Wood Magdával az asztalok megterítésében, majd az ebéd 

után az asztalok és az egész terem rendbetételében nagyon sokat dolgozott. Azt mondhatjuk, hogy ebédjeinkre még 

mindig nagy számban jelentkeznek, de sajnos, már egyre kevesebben vannak, akik önkéntesen segíteni tudnak.  
 

Az Egyházmegyei Hatóság: az ISTENI IRGALMASSÁG évével kapcsolatosan úgynevezett PASSPORT könyvecskéket 

küldött ki. Kérjük a híveket, hogy tanulmányozzák és kapcsolódjanak bele a november végéig tartó szentév imádságos 

aktivitásába. Városunkban két úgynevezett szentévi kaput nyitottak – St. John Katedrális és az Our Lady of Lourdes 

nemzeti kegyhely (Euclid) – melyek imádságos, szentségekhez járulással történő átlépése lelki megújulásunkra szolgál. 

Éljünk mindezen lelki lehetőségekkel, és a vallásilag egyre közömbösebbé váló világunkban, újuljunk meg lelkileg.  
 

Ugyancsak lelki vonatkozású dolog: Kacsmar Virginia szervezésében, szeptember 9-én, pénteken, ebben az évben is, 

ha lesz elegendő jelentkező, szeretnék megtartani az Our Lady of Consolation nemzeti kegyhelyhez való zarándoklást. 

A bulletin táblára (board) kitett leírásból több információt olvashatunk és a bejáratnál lévő füzetlapra feliratkoztunk. 
 

Az Észak-kelet Ohio-i Magyar Kulturális Klub (Hiram, Ohio) ma tartja első nyári piknikét. Egyben a volt Buckeye    

Utcai nemzetiségek találkozóját is tartják. A vezetőség kéri, hogy hűtőket és házi állatokat ne vigyenek a piknik helyre.  
 

Zsoltár válasz:     BOCSÁSD  MEG  URAM  BÜNÖMET,  -  VÉTKEIM  TERHÉT  VEDD  EL  RÓLAM.    


