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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JULY 11 – 17, 2016 
 

Jul. 11. Mon. ….. The living and deceased members of the Halas and Komjati families / 

    by Virginia Kachmar 

 12. Tue. ….. For the intention of the celebrant 

 13. Wed. ….. Lucille Szmerekovsky by Jenő and Ilona Kish 

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

 15. Fri. ….. Margaret and Joseph Smayda by Alex and Mary Smayda family 

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

 17. Sun.    10:30 Karácsony és Székely család nagyszüleiért /végegezteti Karacson Lajos és családja 
 

Whenever we find people hurting in some way from illness or loneliness, poverty or senility, depression or rejection we 

are force to make a decision.  We either look without compassion or pass by, or we are moved by love and offer help.  
 

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: Miceli Dairy Products fabric donated $500.00 to our church for the use of our parking lot. Thank you! 
 

Next Sunday July 17, 2016 Annual Picnic and Classic Car Show at the Hungarian Cultural Center of Northeast 

Ohio. Gate opens at noon to 6:00pm.  Check the bulletin board for location and additional information. 

  

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

Leadership 287000 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.  Web: www.theFEST.us     
 

From the Pope Francis’ Year of Mercy Prayer: You are the visible face of the invisible Father of the God who 

manifests his power above all by forgiveness and mercy: let the Church be your visible face in the world. It is the Lord 

who raised and glorified. We ask: spend your Spirit and consecrate every one of us with its anointing, so that the 

Jubilee of Mercy may be a year of grace form the Lord and your Church with renewed enthusiasm, may bring good 

news to the poor, proclaim liberty to captives and the oppressed and restore sight to the blind.    
 

We announce again: that this year (last Sunday of July) we will not have the Chicken Paprikás Dinner.  

The next dinner will be the Fall Dinner on last Sunday of September (Sep. 25, 2016). Thank you.  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

A keresztény élet alaptörvénye: a szeretet. Aki embertársát nem becsüli, sőt megveti s gyűlöli, az nem nevezheti magát 

igazán Krisztus tanítványának. Jézus új parancsolatnak nevezi az Ő szeretet parancsát, ugyanis az ószövetségi szeretet 

gyakorlattal ellenkezőleg ki, kiterjed minden emberre. Mércéje, Jézusnak irántunk való szeretete, mozgató ereje pedig 

az, hogy Jézust kell látnunk mindenkiben. Nézzünk önmagunkba! Milyen messze állunk a szeretet igazi megélésétől.   
 

Köszönetet mondunk a szomszéd gyár (Miceli Dairy Products) tulajdonosainak, akik templomunknak $500.00 

dollárt adományoztak a parkoló használatáért. Köszönjük a templomunk iránti ismételt nagylelkűségüket. 
 

Egyházmegyénk évi nagy piknikét (FEST): augusztus 7-én, vasárnap tartják. Bővebb információ az angol részben, 

vagy a bejáratnál lévő hirdetésről olvashatnak. Ugyancsak, a web site: www.theFEST.us bő információval szolgál.  
 

A Hungarian Cultural Center of North East Ohio jövő vasárnap, július 17-én tartja a második nyári piknikét.       
A piknik időpontja: déli 12 órától – 6 óráig van. E piknik alkalmával klasszikus kocsik kiállítását is élvezhetik.  
 

Felhívjuk a hívek figyelmét: az úgynevezett „Northeast Ohio Catholic” magazinra, melyet az egyházmegyétől való 

kiküldés után, a bejáratnál helyezünk el. E magazint, mint katolikus sajtóterméket a volt Universe Bulletin megszűnése 

után bocsájtják a hívek szolgálatára. Időnként minden plébániának küldenek néhány példányt, hogy hazavigyék és 

olvassák. Sok értékes dolog található bennük. Kérjük tehát, aki annyira tud angolul, hogy bizonyos lelki haszonnal 

olvashatja, vigyék haza és olvasgassák. Általa, nemcsak katolikus hitükben, de angoltudásukban is gyarapodhatnak. 
 

Mai evangéliumban Jézus az Irgalmas Szamaritánus példabeszédét használja, mely által rámutat arra, hogy a szeretet 

igazi gyakorlása és megélése az irgalmasság által valósul meg. Az isteni irgalmasságot ismerhetjük fel Jézus csodáiban. 

Nekünk is, ha azt akarjuk, hogy igazi szeretet éljen a szívünkben, irgalmasoknak kell lennünk. Most az Irgalom Szent 

évében, különösen vizsgálgassuk életünket. Legyünk irgalmasok mások iránt, hogy Isten is irgalmas legyen hozzánk.     
 

Zsoltár válasz:      ALÁZATOSAK, KERESSÉTEK AZ  ISTENT,  -   ÉS  SZÍVETEK  ÚJRA  ÉLED.        

http://www.thefest.us/
http://www.thefest.us/

