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MASS INTETNION FOR THE WEEK OF JUNE 20 – 26, 2016 
 

Jun. 20. Mon. ….. Erma Molnár and her deceased family members from her bequest 

 21. Tue. ….. Charles (Vasil) and Anna Halas by granddaughter Virginia Kachmar  

 22. Wed. ….. For the intention of the celebrant     

 23. Thur. ….. Alex and Elizabeth Krozser by Maria Orosz   

 24. Fri. ….. Bartalis András végezteti Geréby János   

 25. Sat.  9:00 For the Parishioners – Híveinkért  

 26. Sun.    10:30 Veres Gusztáv végezteti Ferenczi Erzsébet és Balázs Rita     
 

In the gospel Jesus proclaims that he will fulfill this messianic prophecy by enduring suffering, rejection and death 

before he is raised up in triumph. Jesus spells out for us a definition of discipleship.  If we want to be his disciples, then 

we must deny ourselves, take up our cross each day and follow Him in his steps. Once we decide to follow Jesus, we 

are destined to share in his sufferings, but only than we might save ourselves in the process and also share in his glory.   
 

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. 

 

Donation:  twice we have received a $200.00 donation anonymously. Thank you to the individual for this kindness. 
 

Next Sunday we will have Second Collection: the Peter’s pence Collection. Thank you for your generous support of 

Pope Francis’ work through the Peter’s pence Collection.  Through this gift, you join in solidarity with him as a witness 

of charity.  Let’s help the Holy Father to help others.  Your contribution, however small, is important.  Please be as 

generous as you can. Please use the envelopes provided and fill out the envelopes with your name and number. 
 

Thank you: to Gizella Becsei and her daughter Monika for the flowers in the rectory’s garden. Gizella also planted the 

flowers in the garden.  Thank you for their thoughtful kindness for making the entrance to our church beautiful. 
 

Summer vacations have started along with other activities.  With all activities going on do not forget about your 

Sunday Mass obligation. We should attend Mass also on Saturday evening Vigil Mass for Sunday, the Lord’s Day! 
 

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.  
 

Pick up the Passport booklet by the church entrance, if you did not receive already one in the mail from the diocese.  

An indulgence can be gained once a day by crossing the threshold of the Holy Door. An indulgence can also be gained 

by performing a Corporal or Spiritual Work of Mercy. To seek the Jubilee Indulgence make a brief pilgrimage to either 

Holy Door open at the Cathedral of St. John the Evangelist, Cleveland or Our Lady of Lourdes National Shrine, Euclid.   
 

Happy Father’s Day - Our Heavenly Father grant his blessings to all fathers on this special day. God bless you! 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Jövő vasárnap az úgynevezett Péter fillérek második gyűjtést tartjuk.  E gyűjtéssel a Szentatya világméretű 

karitatív tevékenységét támogatjuk. A világegyház már évtizedek óta tiszteletben tartja a Szentatya e kívánságát és 

segíti, hogy ö is segíthessen a leginkább szükségben lévőkön. A bejáratnál külön boríték található. Kérjük, vegyenek fel 

egyet és abba helyezve hozzák be adományukat. A borítékra írják rá nevüket, adomány összegüket és borítékszámukat.   

       

Egyházközségünk nevében köszönetet mondunk: Becsei Gizellának és leányának, Mónikának, a templomi udvarban 

látható sok szép virágért. A virágokat az edényekkel együtt Mónika adományozta, az elültetésükről pedig édesanyja, 

Gizella gondoskodott. Köszönjük, hogy rengeteg teendőik mellett templomunk belső és külső ékesítésére is gondolnak. 
 

A külső bejáratnál az úgynevezett Passport könyvecskék találhatók. Egyházunk kéri, hogy főleg imádsággal és az 

irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek gyakorlásával az Irgalmasság Szentévében életünket tegyük Isten előtt szebbé. 

Könyvecskében adott útmutatások segítenek a kegyelmi búcsúk elnyerésében, melyeket magunkért vagy szeretteinkért 

ajánlhatunk. Az irgalmasság kapui egyházmegyénk székesegyházában és euclid-i kegyhelyen lettek megnyitva, melyek 

arra szolgálnak, hogy imádkozva és szentségekhez járulva menjünk át rajtuk, hogy ez által kegyelmi búcsút nyerjünk.    
 

Ma, apák napján: Imádkozzunk az édesapákért, hogy felelősségteljes hivatásukat Isten akarata szerint teljesíthessék. Add 

Uram, hogy szeretteik számára küzdelmes életük valóban áldás és oltalom legyen. Jézus, Mária, József segítsetek bennünket. 
 

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


