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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF SEPT. – SEPT. 18, 2016 
 

Sep. 12. Mon. …… Michael Orosz / by his children 

 13. Tue. …… Stephen and Betty Ann Palko – Special Intention of Mary Spisak  

 14. Wed. …… Andrew and Eleanor Sentesy / by Mary Sentesy and Jeff & Nancy Brown 

 15. Thur. …… For the better health of Daniel Demetzky 

 16. Fri. …… Prófusz István / végezteti családja              

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

 18. Sun.    10:30 Karácsony és Székely család keresztszüleiért / végezteti Karácsony család  
 

For us the sheep and the coin gospel story today denote our unique worth as individuals in the sight of God.  Society 

may dehumanize us, count us like a digit and reduce us to anonymity, but never God.  We are always special, precious 

and supreme value in his eyes.  Our God is a God who celebrates when sinners are saved, delights when we do the right 

thing finds joy in being generous with his mercy. Lord, shower us with your mercy.  
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Daniel Demetzky. 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. 
 

Thank you for your: last Sunday’s contribution to the Faith and Values Appeal for Catholic Education collection. 
 

Next Sunday (Sep. 18.) we will have a Special Collection for Louisiana Flood Victims. The recent storms in 

Louisiana caused the worst flooding since Hurricane Katrina. As many as 60,000 homes across large portions of 

Louisiana have been damaged, with nearly 20,000 people being rescued from the flood waters. More than 106,000 

individuals and families have sought federal disaster aid. Immediate and long-term recovery needs place a tremendous 

burden on public and private resources. Checks from parishioners should be made payable to our parish and marked 

2016 Louisiana Flood Collection. Every totaled single check will be submitted to the Diocesan Finance Office.  
 

Today the Hungarian Cultural Center of Northeastern Ohio in Hiram, Ohio: is celebrating their Fall Festival 

from noon until 6:00pm. Delicious Hungarian food, pastries and beverages will be available for purchase.    

 

Jubilee Year of Mercy.  There is still time to cross through the Holy Door at Our Lady of Lourdes National Shrine, 

2181 Chardon Rd. Euclid.  Bishop Richard Lennon is to preside at the Oct 30
th

 closing of the Holy Door.  Details for 

the closing ceremony are being finalized and will be posted on http://www.dioceseofcleveland.org/yearofmercy/  
 

We have to announce that our annual Fall Dinner have to be cancelled: because of the restoration and painting of 

the church. We will have the Feast Day celebration of our patron saint and Thanksgiving Dinner on Nov. 20, 2016. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

A tékozló fiúról szóló történetből kitűnik, hogy milyen nagy különbség van az ószövetségi és az újszövetségi 

vallásosság között. Jézus rámutat arra, hogy mennyire fontos az Isten irgalmába vetett bizalom. Tudnunk kell azt, hogy 

Isten kegyelme nélkül nincs igazi keresztény élet. Isten mellettünk áll gyengeségünkben, nem taszítja el megtévedt 

gyermekeit sem, segítséget ad a megtéréshez, sőt örül, ha visszafogadhatja a bűnbánót. A Szentatya által meghirdetett 

Irgalmasság Évében vagyunk. Bűnbánattal és az irgalmasság tetteivel újítsuk meg mi is keresztény életünket.        
 

Imádkozzunk betegeinkért. Kérjük a Gondviselőt, hogy adjon nekik kegyelmet és lelki erőt keresztjeik hordozásához.  
 

Köszönjük a múltvasárnapi második gyűjtés adományát. Adományunkkal a katolikus fiatalok nevelését segítjük. 

Ha valaki még adományozni óhajtana, vegyen fel egy borítékot és abba helyezve adja be adományát. Köszönjük.  
 

Jövő vasárnap, szeptember 18-án, az Amerikai Püspöki Kar kérésére és jóváhagyásával: országszerte rendkívüli 

gyűjtést tartanak Louisiana állam árvízkárosultjai javára. Az árvíz állam-szerte óriási károkat okozott. Mintegy 60,000 

lakás megrongálódott vagy teljesen megsemmisült. Közel 20,000 személyt mentettek ki a vízből, és több mint 106,000 

gyorssegélyre szorul. Ha valaki csekket szándékszik adni, a templomunk nevére írja ki és a memo-ba jegyezze meg: 

2016 Louisiana Flood Collection. A csekkeket az egyházközség összegesíti, és majd továbbítja a püspöki hivatalnak.  
 

Ma, a Hungarian Cultural Center of Northeastern Ohio, Hiram-ben évi szüreti mulatáságát tartja.  Az ünnepség 

déli 12 órától – este 6-ig tart.  Szórakozási lehetőség, valamint ízletes magyar ételeket és süteményeket szolgálnak. 
 

Ismételten közöljük a hívekkel, hogy az Őszi Ebéd (szept.25.) elmarad, mivel templomunk belső javítási és festési 

munkálata csak októberben fejeződik be. Egyházközségünknél a legközelebbi ebéd november 20-án lesz. 
 

Zsoltár válasz: FELKELEK  ÉS  UTNAK  INDULOK,   -   ATYÁM  HÁZÁBA  TÉREK.       

http://www.dioceseofcleveland.org/yearofmercy/

