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MASS INTENTIONS FOR THEWEEK OF AUG. 29, – SEP. 4, 2016 
 

Aug. 29. Mon.   ….. For the Stromp family and Sue Evans / by their families 

 30. Tue.   ….. Keresztesi Mihály / végezteti özvegye Mária 

 32. Wed.   ….. Czigány Zoltán / végezteti Keresztesi Mária 

Sep.  1. Thur.   ….. For the Parishioners - Híveinkért 

  2. Fri.   ….. Halottaiért / végezteti Panajoth Márta 

  3. Sat.  9:00 Steve Spisak / by his wife Mary  

  4. Sun.    10:30 Stephen Parey and family / by the Parey family 
 

Humility is a mark of all truly great people.  The first reading from Sirach states: ”Humble yourself the more, the 

greater you are, and you will find favor with God.” Humility is a quality Jesus himself has. The virtue of humility has 

fallen on hard times in our day and yet humility remains at the root of Christian life.  Humility is a joyful acceptance of 

our gifts, talents and abilities as coming from God.  It inspires us to use these blessings for our own enrichment and for 

God’s glory. Christian humility is an honest recognition of our true status before God. 
 

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 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.  
 

Second Collection next Sunday: – Faith and Value Appeal for Catholic Education.  Monies raised will be used for 

tuition assistance programs.  The tuition assistance programs provide a faith-based education to students in need. 
  
The Jubilee Year of Mercy has been a hallmark of Pope Francis’ entire pontificate.  He has unceasingly preached and 

promoted this theme in interviews, homilies, addresses and writing.  In the document The Face of Mercy there, are 

some beautiful and touching statement. “Mercy is the bridge that connects God and Man, opening our hearts to the 

hope of being loved forever despite our sinfulness.  Mercy is the fundamental law that dwells in the heart of every 

person who looks sincerely into the eyes of his brothers and sisters on the path of life. “ 
 

Next Sunday, Sept. 4, 2016 – the 61
st
 Annual Hungarian Scout Festival at German Central Park 7863 York Rd. 

Parma, Ohio.  Ohio’s largest Hungarian Festival.  Kitchens and outdoor grill open at 12 noon.  Fun for the kids! 

Entertainment will be throughout the day.  The Hungarian Scout Folk Ensemble will perform throughout the day.   

Live Music all day – evening fun and dance party.  Café Budapest features fine Hungarian tortes and pastries.  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 

 

Jézus egy farizeus lakomáján észrevette, hogy a megjelentek egymással versengve az első helyeket szeretnék elfoglalni. 

Ezért figyelmeztette őket: legyenek szerények és alázatosak, mert ez teszi kedvessé az embert Isten és embertársai előtt. 
 

Jövő vasárnap az úgynevezett „Faith and Value Appeal for Catholic Education” második gyűjtést tartunk. 
Adományunk azok vallásos nevelését segíti, akiknek külön vallásoktatásra van szükségük. Erre pedig mindazon 

katolikus gyerekeknek és fiataloknak szüksége lenne, akik polgári iskolába járnak. Egyházunk próbál mindent 

megtenni, hogy segítse e fiatalokat. Ehhez kéri a mi segítségünket is. Külön boríték a bejáratnál található. 
 

Ma a magyarság, szeretettel emlékezik boldogemlékű Márton Áron püspök születésének 120. évfordulójára. 
„Magyarország Kormányának Nemzetpolitikai Államtitkársága 2016-ra emlékévet hirdetett Erdély szentéletű püspöke, 

Isten szolgája Márton Áron születésének 120-ik évfordulója alkalmából. Az esemény fővédnöke Nm. Ft. Jakubinyi 

György Miklós gyulafehérvári római katolikus érsek, világi fővédnöke Áder János köztársasági elnök. Márton Áron 

püspök a magyarság 20. századi történelmének kiemelkedő egyénisége, aki határozottan kiállt a vallásszabadság, az 

emberi jogok, a nemzetek közötti megbékélés és az erdélyi magyar közösség védelmében. Célunk, hogy Áron püspök 

életművét, a történelmi magyar egyházak küzdelmét s helytállását példaként állítsuk a Kárpát-medencei magyarság elé. 

Célunk tovább, hogy Márton Áron püspök boldoggá avatásának eljárását a magunk szerény eszközeivel támogassuk.” 

(Potápi Árpád János, államtitkár) Imádkozzunk szenté avatásáért: „Istenünk, Te ÁRON püspököt arra választottad ki, 

hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid 

között tisztelhessük, tanítása és példája világító JEL legyen mindannyiunk számára”. Ámen. (jóváhagyott ima) 
 

Jövő vasárnap: a German Central Park-ban (7863 York Rd Parma, Ohio) a szokásos CSERKÉSZ PIKNIKET tartják.  

Bővebb információ a hirdető táblán lévő szórólapon található. Déli 12 órától mindenkit szívesen látnak.   
      

Zsoltár válasz: JÓSÁGODBAN,  ISTENÜNK,   -   HAJLÉKOT  KÉSZÍTESZ  A  SZEGÉNYNEK.          


