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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF SEPT. 19 – 25, 2016 

 

Sep. 19. Mon. ….. Ernő Hudak / by wife Ilonka  

 20. Tue. ….. Kara Erzsébet / végezteti családja   

 21. Wed. ….. Michael Orosz Jr. / by Mary Spisak 

 22. Thur. ….. Lucille Szmerekovsky / by family 

 23. Fri. ….. For the intention of the celebrant 

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

 25. Sun.    10:30 Elizabeth Balazs / by daughters: Elizabeth and Rita 

 

The gospel reading is a collection of three separate statements Jesus made about money and material things. We cannot 

be completely committed to the cause of Christ, and at the same time be excessively concerned about making money.  

Our Lord expects us to be dedicated wage earners, but in subordination to the demands of is gospel teachings about 

sharing with the poor, keeping an eye on eternity and making him the master of our life.    

 

Keep the sick and homebound in your prayers especially Dan 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. 

 

Today we have a Special Second Collection for the 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. A totaled single check will be submitted to the Diocesan Finance Office. Please be as generous. Thank you! 

 

Benedictine Order of Cleveland St. Andrew Abbey Benefit will be on Sunday, Sept. 25
th

 at American-Croatian 

Lodge, 34900 Lakeshore Blvd. Eastlake, OH.  Mass will begin at 2:00pm with a traditional Slovak sit-down dinner to 

follow, along with dancing, Slovak Auction and family-friendly festivities.  Entertainment and Polka Music will be 

provided by the Frank Morovcik Band.  The individual ticket price is $75.00.  For reservation or information please 

contact: Debbie First at 216 721-5300 ex 156 or First@clevelandbenedictines.org.    

 

Jubilee Year of Mercy – God’s mercy can make even the driest land become a garden can restore life to dry bones 

(cf.Ez37:1-14). Let us be renewed by God’s mercy, let us be loved by Jesus, let us enable the power of his love to 

transform our live too; and let us become agents of this mercy, channels through which  God can water the earth, 

protect all creation and make justice and peace flourish (10 Mercy Quotes of Pope Francis).  

 

We announce again 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 and Thanksgiving Dinner on November 20, 2016. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Okosan kell felhasználnunk a földi javakat, a mulandó életet, hogy igazi, örök értékeket szerezzünk általuk. A gazdag 

anyagi javait jótékonyságra, mások segítésére is fordíthatja. A világegyházban Árpádházi Szent Erzsébet erre egyik 

legszebb példa. Nemcsak a szenteket, de sok embert áldottak már azért, mert szerették és segítették a szegényeket. Azt 

mondhatjuk, csodálatos kegyelmi adomány az, ha valaki örömét leli abban, hogy másokkal jót tehet, másokon segíthet. 

Ugyanakkor, az ilyen ember nem bízza el magát, hanem jószívűségével hálás Istennek, hogy ő nem szorul segítségre.       

 

Imádkozzunk halottainkért. Kegyelettel emlékezünk Kara Erzsébet testvérünkre, akit tegnap temettünk el. Erzsébet 

az Akron-i Jézus Szíve magyar templom híve, az utóbbi években pedig a Lorántffy Otthon lakója volt.  Imádkozzunk 

Erzsébet testvérünk, valamint elhunyt szeretteink lelkéért, hogy a Feltámadt Úr legyen irgalmas és kegyelmes hozzuk. 

 

Ma, szeptember 18-án, az Amerikai Püspöki Kar kérésére: országszerte rendkívüli gyűjtést rendeznek a Louisiana 

állam árvízkárosultjai javára. Bizonyára értesültünk, hogy az árvíz állam-szerte mily nagy károkat okozott. Majdnem 

60,000 lakás részben vagy teljesen megsemmisült. Közel 20,000 személyt mentettek ki a vízből, és több mint 106,000 

személy gyors segélyre szorul. Segítsünk, hogy az egyházi karitatív központok is segíthessenek. Ha valaki csekket 

szándékozik kiírni, templomunk nevére írja, és a memo megjegyzésbe írja be: 2016 Louisiana Flood Collection. Ha a 

gyűjtés befejeződött, az egyházközség egy csekkel továbbítja az egyházmegyei hivatalnak az összegyűlt adományokat.  

 

Újra közöljük a hívekkel, hogy a jövő vasárnapra tervezett Őszi Ebédet nem tudjuk megtartani, mivel a templom- 

belső javítási és festési munkálatai csak októberben fejeződnek be. Legközelebbi templomi ebéd november 20-án lesz.   
 

Zsoltár válasz:  DICSÉRJÉTEK  AZ  URAT,   -   AKI  A  SZEGÉNYT  FELEMELI.     


