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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF AUG. 22 – 28, 2016 

 

Aug. 22. Mon. ….. Elizabeth Fazekas by Ilonka Hudak 

 23. Tue. ….. Erma Molnar and her deceased family members from her bequest 

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

 25. Thur. ….. Alex and Elizabeth Krozser by Mária Orosz 

 26. Fri. ….. Lucille Szmerekovsky by family 

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

 28. Sun.    10:30   Rev. Siklódi Sándor atyáért / Szent Erzsébet Egyházközség hívei nevében 

  

The kingdom door is narrow.  The door is open, but it is narrow.  Christ challenges us to try our best to come through 

the narrow door and to use wisely the time we have left. We should not preoccupy ourselves with foolish comparisons 

about who seems to be luckier or has it easier than ourselves.  Such speculations are useless, for God has no favorites.  

  

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. 

 
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 Kacsmar / 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.  

 

During this Jubilee Year of Mercy imagine that as the cascade of church doors open around the world, God is 

lavishing gifts of mercy and love on all who come to Him. Receiving God’s love opens the doors to our hearts to our 

sisters and brothers so that we might share with them the love and mercy we have received in such abundance. This is 

“a program of life as demanding as it is rich with joy and peace” says Pope Francis. It is demanding because yielding to 

God always entails a process of ongoing conversion.  It is joyful and peaceful because we walk together in the work of 

God in our world. “No one can be excluded from God’s mercy” the Holy Father added. 

 

St. Stephen of Hungary – the world church commemorates his feast day on Aug. 16.  The Hungarian Church 

celebrates his feast day on Aug. 20
th

.   After his baptism he was crowned king of Hungary in the year 1000.  In his 

relationship with his subjects he was just, peaceful and pious, exactly observing the laws of the church and ever seeking 

the welfare of his people.  He founded many dioceses and spent great energy in fostering the work of the Church.   

From admonitions to his beloved son by St. Stephen: my dearest son, if you desire to honor the royal crown, I advise, I 

counsel, I urge you above all things to maintain the Catholic and apostolic faith with such diligence and care that you 

may be an example for all those places under you by God. Be merciful to all who are suffering violence, keeping 

always in your heart the example of the Lord who said: I desire mercy and not sacrifice. Be patient with everyone. 

 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

A mai evangéliumban Jézus három fontos dolgot köt a lelkünkre. Az első: ne a fölött töprengjünk, sokan vagy kevesen 

üdvözülnek, hanem tegyünk meg mindent azért, hogy saját üdvösségünket biztosítsuk. A második: Jól használjuk ki a 

rövid és bizonytalan életünket. A harmadik: kerüljük a vakmerő bizakodást, vagyis ne halogassuk megtérésünk idejét. 

Isten irgalmas ugyan, de nem tudhatjuk, hogy mikor jön életünk végórája és mikor szólít számadásra minket az Úr.  

 

Szent István király ünnepe a világegyházban: augusztus16. Magyarországon: augusztus 20. Sokan kérdezik, hogy 

miért e kettősség. Mivel István király Nagyboldogasszony napján (aug. 15.) halt meg, valójában az lenne ünnepnapja. 

Ugyanis, az Egyház a szentek halála napját tekinti az égi születésnapnak. Viszont az a nap már első osztályú Mária 

ünnep volt, ezért az Egyház a rákövetkező napra (aug.16.) tette a szent ünnepét. A második vatikáni zsinat alkalmával, 

amikor a szentek ünnepeinek rendezése volt, a magyar egyház kérte a Vatikánt, hogy hagyományosan augusztus 20-án 

ünnepelhesse honalapító szent királya ünnepét, mivel pápai engedéllyel 1083. augusztus 20-án, fiával, Imrével valamint 

Gellért Csanádi püspökkel együtt, oltárra lett emelve, ami akkor egyenértékű volt a szenté avatással. Magyarországon 

nemcsak egyházi, de állami ünnep is. A külföldi magyarság az ünnep rákövetkező vasárnapján szokott megemlékezni. 

Mi is tisztelettel emlékezzünk, kérve honalapító Szent István királyunk országáért és népéért való közbenjárását. 

 

Az Isteni Irgalmasság évében különösen figyeljünk ma Szent István király fiának, Imrének adott buzdításaira. 
Többek között az irgalmasság gyakorlására is buzdítja szeretett fiát. Légy irgalmas mindazok iránt, akik erőszakos 

sérelmeket szenvednek. Őrizd szívedben az Úr példáját, aki így figyelmeztet: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. 

Légy megértő és türelmes mindenkivel. Szent István figyelmeztetése nekünk is szól: Gyakoroljuk az irgalmasságot! 

Ítélő Bíránk egykor majd az irgalmasság testi és lelki cselekedetei alapján ítéli meg letűnt földi életünket.  

 

Zsoltár válasz: SZENT  ISTVÁN  KIRÁLY   -   KÖSZÖNTÜNK  TÉGED.       


