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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JUNE 6, 2016 

 

Jun.  6. Mon. ….. Anna Molnar and her deceased family members from her bequest 

  7. Tue. ….. András Bartalis by Andrew H. Palko 

  8. Wed. ….. Lucille Szmerekovsky by Jenő and Ilona Kiss 

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

 10. Fri. ….. For the Parishioners - Híveinkért  

 11. Sat.  9:00 Boross Ilona végezteti leánya Leskó Ilona és családja 

 12. Sun.    10:30 Mezei és Simon család halottaiért végezteti Mezei László és családja 

 

Sometimes God intervenes in our lives, when we’ve done nothing to earn or merit his amazing grace.  Even when he’s 

uninvited, he sometimes invades the ground of our being and brings unexpected blessings for us. In previous miracle stories, 

faith was at work.  But here, in the story of the widow of Naim, faith is neither demanded nor sought beforehand.  Instead, it 

is given as a gift afterwards. The whole incident is charged with God’s gracious and unconditional love.  
 

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. 

 

Last Sunday’s second collection – Home Mission Collection was not successful.  The envelopes are still available by the 

church entrance.  Please pick up an envelope and make an offering.  Also, please, do not forget about the Catholic Charities 

Annual Appeal.  Gifts can be made to the Charities Appeal until November 2016. 

 

Today is a Rosary Rally at St. John Cathedral. All faithful of the Diocese of Cleveland are invited to join in prayer for 

our country on Sunday June 5, 2016 from 2-4 p.m. at St. John Cathedral.  It is a first-ever “Rosary Rally” for the United 

States of America. During this Jubilee Year of Mercy, a plenary indulgence is available to those who walk through the Holy 

Door and are properly disposed.  

 

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.  

 

We extend a sincere and heartfelt welcome to our parishioners and guests who came today to worship with us and share in 

the Mother’s/Father’s Day Dinner.  God gives us the awesome opportunity to participate in the creation of life.  God bless all 

of our mothers and fathers.  It is always a pleasure to see so many familiar faces at our gatherings.  You are always welcome 

at our church, and we hope you come again soon to worship with us and to enjoy the next dinner on September 25, 2016, 

our Fall Dinner. The Mass schedules and future events are posted on our new website: www.stelizabethcleveland.org  

  

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 

 

Az emberi élet és a halál nagy titok számunkra. Jézus is vállalta mindkettőt. Ezzel megszentelte földi életünket és értelmet 

adott halálunknak. Feltámadása pedig mindnyájunknak azt hirdeti, hogy van túlvilági örökélet, amelyre készülnünk kell, 

mert így tudunk csak helytállni az Isten előtti számadáskor. Milyen a mi készülésünk e számadásra?  

 

A Home Mission második gyűjtéshez kihelyezett külön borítékok, még mindig megtalálhatók a bejáratnál. Ma már 

nem járunk körbe e külön adomány gyűjtésére, aki azonban még adakozni szeretne, kérjük, hogy vegyen fel egy borítékot, 

írja rá nevét és adomány összegét, és adományát dobja be a gyűjtő kosárba. Köszönjük adakozó jóságukat! 

Ugyancsak, felhívjuk a figyelmüket a 2016-ra szóló karitatív (charity) adakozásra. Borítékok egész évben kint lesznek.  

 

Néhány év óta, Virginia Kachmar szervezésével, minden év szeptemberében: az Our Lady of Consolation nemzeti 

kegyhelyhez és bazilikához, zarándoklatot rendezünk. Ez évben szeptember 9-én, pénteken lesz. A főbejáratnál minden 

vasárnap kint van a feliratkozási lista. A hirdető táblán pedig információ található. Ha bővebb információt szeretnénk, 

Virginia Kachmar (216-791-6270) vagy a plébánia hívható. A szervezéshez szükséges az idejében való jelentkezés.  

 

Mint az Isteni Irgalmasság Évéhez kapcsolódó rendezvényt: ma délután 2 – 4 óráig a St. John Katedrálisban az 

Amerika lakosságáért közös rózsafüzér imádkozást tartanak. Kérik a hívek minél nagyobb számban való megjelenését. 

 

Szeretettel köszöntjük az Apák- Anyák-napi Ebédűnken megjelenő vendégeinket.  Szeretetünket és tiszteletünket 

fejezzük ki elsősorban szüleink, de minden szülő iránt, akik az anyai és apai magasztos hivatást vállalták. Imádkozzunk 

azért, hogy e felelős hivatást úgy Isten, mint az emberek előtt – a jónak tanításával és életük példájával - becsülettel 

teljesíthessék. Ha ennek teljesítéséért minden áldozatot meghoztak, egykor nyugodt lélekkel adhatnak számot életükről. 

Vendégeink figyelmébe ajánljuk: mivel a főszakácsnőnk, Rózsahegyi Ida, a nyár folyamán hosszabb ideig Európában 

tartózkodik, ezért a szokásos júliusvégi csirkepaprikás ebéd elmarad. A legközelebbi ebédünk: szeptember 25-én lesz.  

 

Zsoltár válasz: DICSŐITLEK,  URAM,    -    MIVEL  MEGMENTETTÉL  ENGEM.     

http://www.stelizabethcleveland.org/

