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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF AUG. 15, 2016 – 21, 2016 

Aug. 15. Mon. 10:00 For the intention of the celebrant 

 16. Tue. …… Helen Kacsala by sister-in-law Mary Spisak 

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

 18. Thur. …… Péter Mihály és Anna végezteti nővére Mária Orosz 

 19. Fri. …… Margaret Vedrody by son Ken Kovacs 

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

 21. Sun.    10:30 Klara Acs by Family 
 

All of us have been created by the divine spark to light a fire on the earth.  Pray that we may have our Lord’s desire to 

ignite that blaze by the way we live; that we may have courage to fan that flame by the way we speak; that we may 

have faith to spread that fire by way we dream. Each time a man stands up for an ideal, or strikes out against injustice, 

he send forth a tiny ripple of hope. Those ripples build current that can sweep down the nighties walls of injustice.   
  

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: $1,000.00 for Repair and Renovation in memory of Lucille Szmerekovsky by her son Joe and husband 

Andy. Thank you to the Szmerekovsky family for this thoughtful gift. The family has been parishioners for decades.     
 

Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary: Monday Aug. 15, 2016.  Please note that this solemnity 

is not a holy day of obligation this year, because the feast is on Monday. Mass is at 10:00 today. Mary’s Assumption 

is a preview of our own future transformation, we can find encouragement in time of suffering and sorrow when we 

wonder if it’s worthwhile; or find hope in experiences of destruction and death when we question our destiny.  
 

Today is the  “Szekely Picnic” from noon to 6:00p.m. at the Hungarian Cultural Center of Northeast Ohio: 

12027 Abbott Rd. Hiram Ohio. For additional information contact Mary Jane Molnar – 440-352-9504.  New Folk 

Band will provide the music for dancing. Great Szekely menu: goulash, pork and sauerkraut stew and much more.  

On the occasion of the Feast of the Assumption and this Divine Year Mercy make a brief pilgrimage to the Holy 

Door of Mercy to Our Lady of Lourdes National Shrine, 21281 Chardon Rd. Euclid Ohio and cross over the 

threshold of the Holy Door as a sign of deep desire for conversion. Sacramentally confess your sins. Participate in the 

celebration of and receive the Holy Eucharist with a reflection of Mercy. Make a profession of faith and pray for the 

intention of the Holy Father Pope Francis. Every Tuesday afternoon there is adoration: 3:30 - 4:30 pm and Holy Mass 

at 5:00pm. Also confession times every second and forth Wednesday 5:30 - 7:00pm. Make the sacrifice of spiritual 

works of mercy by visiting the Our Lady of Lourdes Shrine by this action obtain the Jubilee Indulgence.  

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 

Jézus azt mondta magáról: Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Ezzel azt akarta mondani: követői számíthatnak 

arra, hogy hitük miatt szembekerülnek embertársaikkal, sőt családjukkal és rokonaikkal is. Ilyen esetekben el kell 

dönteniük, hogy kit részesítenek előnyben. A felelősséget mindenki egyéni döntése szerint kell, hogy vállalja.  

Köszönet az 1000 dollár adományért, melyet templomunk belső falainak javítására és festésre adományoztak. A 

nagylelkű adomány Lucille Szmerekovsky emlékére, fia Joe és férje Andy Szmerekovsky jóságából lett templomunknak 

juttatva. A Szmerekovsky család évtizedeken át mindenben hűséges segítője volt a templomunknak. A néhai édesanya, 

Lucille, vezetésével az angol miséken az énekvezetők voltak, a rendezvények alkalmával mindenütt, ahol szükség volt, 

hűségesen segítettek. Az elhunyt édesanyának békés nyugalmat, az itt maradt családnak pedig sok örömet kívánunk. 

Holnap, augusztus 15-én: Szűz Mária Mennybe felvételét, Nagyboldogasszony napját ünnepeljük. Mivel ez évben az 

ünnep hétfőre esik, ezért a szentmisehallgatás az Egyház által nincs kötelezően előírva. Ettől függetlenül az ünnep 

szentmiséjét délelőtt 10 órakor végezzük. Kérjük a mennybe felvett Szűzanyát, hogy Szent Fiánál legyen közbenjárónk. 

A Szűzanya e jeles ünnepe alkalmával: felhívom a hívek figyelmét egyházmegyénk gyönyörű Euclid-i kegyhelyére, 

az Our Lady of Lourdes Shrine, amely ez évben, az Irgalmasság Évében, külön programokat is kínál a látogatók 

számára. Az egyházmegye második temploma, ahol az irgalmasság évére szent kaput nyitottak, ami azt jelenti, ha 

átlépjük a szent kaput és a felkínált külön szertartásokon részt veszünk, teljes búcsúban és különös kegyelmekben 

részesülhetünk. Melyek ezek kegyelemnyerési lehetőségek?  - Minden kedden délután 3:30-tól - 4:30-ig 

szentségimádást tartanak, 5 órától pedig szentmise van.  – A hónap minden második és negyedik szerda délutánján 

pedig: 5:30-tól - este 7:00-ig gyónási lehetőség van. Akik szentgyónást végeznek, méltó lélekkel szentáldozáshoz 

járulnak és a Szentatya szándékára imádkoznak, azok teljes búcsúban részesülhetnek. Akik tehetik, használják ki e 

kegyelemszerzési lehetőségeket. Az Irgalmasság Évében a kegyhely külön lelki szolgálatai, október 30-ig tartanak. 

Zsoltár válasz:  URAM, IRGALMADBAN MENTS  MEG  ENGEM,   -   URAM,  SIESS  SEGÍTSÉGEMRE.  


