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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JUNE 27 – JULY 3, 2016 

 

Jun. 27. Mon. ….. Helen Kassay by Ilonka Hudak 

 28. Tue. ….. Andrew Bartalis by Magda Wood 

 29. Wed. ….. Helen Bartalis by Maria Orosz 

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

July  1. Fri. ….. Halottaiért / végezteti Panajoth Márta 

  2. Sat.   9:00 For the Parishioners - Híveinkért  

    5:00 Nancy Thomas by Dan and Klari Demetzkey 

  3. Sun.    10:30 Mosoni család halottaiért / végezteti Karetka Imre családja 

 

In today’s gospel three elements of discipleship are required of our Lord’s followers. First: a willingness to make 

sacrifices with little concern for personal comfort. Second: giving the kingdom of God absolute priority, especially 

when conflicts of interest arise. Third: our call to discipleship demands that we make difficult choices – not always 

between good and evil, but between the good and the best, not always without ambiguity, but with the risk of faith.  

 

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. Please, pray for the sick and homebound.  

 

Second collection today:  the Peter 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 envelope number.  

 

The FEST Sunday will be on August 7, 2016, Wickliffe, OH from noon to 10:00pm at the Center for Pastoral 

Leadership 28700 Euclid Ave. The family festival is free to all and includes top Christian performing artists, a youth 

rally, prayer, worship, reconciliation and the rosary. Highlight of the day will be the outdoor Mass as the festival closes.  

Venders will have displays and fresh healthy foods and beverages will be available for purchase. 

 

This Year of Mercy – welcome to Summer of Mercy – over the course of the next seven weeks - during this summer of 

mercy - explore these corporal and spiritual works of mercy. The Church has given us the works of mercy to help bring 

the love of God to other people.  The works of mercy are broken up into two categories: the corporal works of mercy 

and the spiritual works of mercy. Corporal works of mercy: feed the hungry; give drink to the thirsty; clothe the naked; 

harbor the homeless; visit the sick; ransom the captive; bury the dead. Spiritual works of mercy: Instruct the ignorant; 

counsel the doubtful; admonish the sinner; bear wrongs patiently; forgive offenses willingly; comfort the afflicted; pray 

for the living and the dead.  Be you therefore merciful, as your Heavenly Father also is merciful. (Luke 6:36) 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Jézus Krisztus tanításával és életpéldájával szöges ellentétben áll a gyűlölködés. Ő irgalmat, megbocsátást és szeretetet 

hirdetett, és elvárta ezt követőitől is. Ugyanúgy ellenkezik a krisztusi szellemmel a földi javak harácsolása és rendetlen 

túlértékelése. Aki nem igyekszik függetleníteni magát az a csak földi javakhoz való ragaszkodástól, azok rabjává válik.  

 

Szent Péter és Pál apostol fejedelmek ünnepe táján: mindenfele a világegyházban gyűjtést rendeznek a Szentatya 

karitatív tevékenységének támogatására. Péter fillérek gyűjtésnek nevezzük, mivel még a szegényebb országok hívei is 

szerény adományukkal hozzájárulnak e gyűjtéshez. A szükségben lévő testvéreink iránti szeretet és irgalom minket is 

sürget, hogyha kevéssel is, segítsünk. A templomi bejáratnál még mindig kint vannak a külön borítékok, ha a mai nap 

nem tudtunk adni, még jövő vasárnap is behozhatjuk adományunkat. Adományunkkal missziós célt szolgálunk. 

 

Ebben az évben az úgynevezett FEST VASÁRNAP (családi piknik - egyházmegyénkben) augusztus 7-én lesz.  E 

nagyméretű egyházmegyei rendezvényt a Center for Pastoral Leadership helységeiben tartják, Wickliffe, Ohio, 28700 

Euclid Ave. A rendezvénynek nem csak szórakoztató jellege van, de lelki is: rózsafüzér imádkozás, gyónási lehetőség. 

Az ünnepség szabadtéri szentmisével fejeződik be. A piknik friss és egészséges ételeit haza-hozatalra is meg lehet 

vásárolni. Aki szeret nyári piknikeket látogatni, érdemes ide is elmenni. Több ezer vendég szokott megjelenni. 

 

Nyári piknikek és a vakáció örömteljes napjaiban se feledkezzünk meg a lelkiekről.  Főleg most, az Irgalmasság 

Szent Évében, egyházunk kér, hogy bárhol legyünk is, ne feledkezzünk meg az irgalmasság testi- lelki cselekedeteinek 

gyakorlásáról, vagyis embertársainkkal szemben a szeretet és irgalom tetteit gyakorolni, akár testiek vagy akár lelkiek 

legyenek azok. Minden nap adódik rá alkalom, csak észre kell venni, és hallgatni kell lelkiismeretünk szavára. 

 

Zsoltár válasz: TE  VAGY,  URAM,  ISTENEM,   -   ÖRÖKSÉGEM  ÉS  OSZTÁLYRÉSZEM. 

  


