
St. Elizabeth of Hungary Church 
9016 Buckeye Rd. Cleveland, Ohio 44104 

        Tel:   216-231-0325                                                                  Sunday Mass 10:30 Hungarian    

        Fax:  216-421-0461                                                                                           

Mailing Address:  P.O. Box 20175 Cleveland, Ohio 44120-0175 

 Pastor:   Rev. Andras Antal                       Confession before and after every Sunday Mass               

23
RD

 SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                                                        SEPTEMBER 4, 2016  
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF SEPT. 5 – 11, 2016 
 

Sep.  5. Mon. …… Anna Molnar and her deceased family members / from her bequest 

  6. Tue …… William and Elizabeth Toth / by Mr. & Mrs. Robert Toth 

  7. Wed. …… Dorothy Dzugan (betegért) / végezteti Profusz család 

  8. Thur. …… Elizabeth and Edward Bukszar / by Virginia and Bobbie 

  9. Fri. …… For the Parishioners - Híveinkért 

 10. Sat.  9:00 Michael Orosz / by his mother Mária  

 11. Sun.    10:30 Biczó Mihály / végezteti Magda Wood 
 

The point of the parable in today’s gospel it to make us realize that becoming a disciple of Jesus is not something we do 

because of a sudden whim or flight of fancy.  Discipleship is a serious commitment that requires much though and 

careful deliberation. Moreover, we can be confident that whatever it costs us is nothing compared to the gory that will 

be ours in the resurrection.  We can expect that whatever good work the Lord begins through us will be brought to 

completion by him. Thank our Lord for giving us an invitation to become true disciples. 
 

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. 
 

Donations: $500.00 was donated by Miceli Dairy Products for using our parking lot.   

                    $200.00 was donated anonymously. 

                      $50.00 was donated by Veronica (Parey) Burkhalter for flowers for the Parey family mass today.  

Thank you for these generous gifts to our church.  
 

Second Collection Today – 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.  Thank you. 
  

This is the last weekend to sign up for 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.  
 

Jubilee Year of Mercy. Individuals who wish to seek the Jubilee Indulgence can make a brief pilgrimage to the Holy Door 

open at Our Lady of Lourdes National Shrine. Euclid, Ohio. This pilgrimage may be made any time during the Year of 

Mercy and cross over the threshold of the Holy Door as a sign of their deep desire for true conversion.  
 

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

painting of the church.  The restoration and painting project will not be complete until sometime in October.  However, we 

will be having the Feast Day celebration of our patron saint and Thanksgiving Dinner on November 20, 2016.  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Köszönet a különböző adományokért. Adakozók neve és adomány összege az angol részben látható. Az adományok 

a templomunkhoz való ragaszkodást és az iránta való segítőkészséget fejezik ki. Köszönet a nagylelkűségért.  

 

Ma a katolikus nevelés programja támogatására második gyűjtést tartunk. Egyházmegyénk ez adományokból a 

katolikus iskolákban segítségre szoruló tanulókat támogatja. Ugyancsak, a polgári iskolákban tanuló diákok vallásos 

nevelését is segíti. Adományunkkal valójában missziós munkát végzünk. Köszönjük a szíves hozzájárulásukat. 

 

Az Our Lady of Consolation nemzeti kegyhelyhez való zarándoklat, szeptember 9-én, jövő pénteken lesz.  Még ha 

valaki jelentkezni szeretne, iratkozzon fel a kitett ívre, vagy személyesen beszéljen Virginia Kacsmar szervezővel. 

Tudjuk, hogy legtöbb hívünknek nem alkalmas ez a zarándoklat. Egyházmegyénk az Isteni Irgalmasság évében két 

templomot – a St. John the Evangelist katedrálist és az Our Lady of Lourdes (Euclid, Ohio) kegyhelyet – jelölte ki a 

szent kapu átlépésével való különös kegyelmek elnyeréséhez. A program szerint az Our Lady of Lourdes kegytemplom 

meglátogatását ajánljuk a nyugdíjasok részére. Novemberig minden kedden délután 3:30-4:30-ig szentségimádás van, 

5 órakor pedig szentmisét végeznek. Azoknak, akik angolul is tudnak gyónni (gyenge angoltudás is elegendő) a hónap 

minden második és negyedik szerdáján késő délután 5:30-tól – 7:00 óráig gyónási lehetőség van. Egyébként, magyar 

nyelvű gyónási lehetőség a templomunkban minden vasárnap a szentmisék előtt vagy után, vagy bármikor lehetséges 

megbeszélés alapján. Kérem a híveket, vegyék komolyabban a lelki életet és használják ki a felkínált lehetőségeket.  

 

Közöljük a hívekkel: mivel templomunk belső javítási és festési munkálata csak októberben fejeződik be, ezért a 

betervezett őszi ebédet (szept. 25.) nem tudjuk megtartani. Templomunknál a legközelebbi ebéd november 20-án lesz.  
 

Zsoltár válasz:        TE  LETTÉL, URAM,  MENEDÉKÜNK,   -   NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE.      


