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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF OCT.3 – 9, 2016 
 

Oct.  3. Mon. …… Anna Molnar and her deceased family members /from her bequest 

  4. Tue. …… Bartalis András / végezteti Molnár Julianna és családja  

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

  6. Thur. …… Steve Spisak / by the family of Maria Orosz 

  7. Fri. …… Halottaiért /végezteti Panajoth Márta 

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

  9. Sun.    10:30 Tony and Therese Liparino / by the Parey Family 
 

Faith is like life itself-something that can grow in a qualitative sense and become deeper richer and more fruitful.  

Faith will give us the power to cope with difficulties, overcome obstacles and attempt great things for the Lord. 

May the Lord increase the faith in us, so that even though it be, like a tiny mustard seed, its power will penetrate our 

whole being and through us penetrate the whole world.  
 

Keep the sick and homebound: in your prayers especially Dan Demetzky and Kathy Szabo. May our Gracious Healer 

grant them healing of mind and body and restore their strength and spirit and bring them one day closer to healing.  
 

Blanket Sunday on Oct. 9
th

.  Blanket Sunday is sponsored by the Diocesan St. Vincent DePaul Society.  Monetary 

donation will go further through bulk purchases by the society for blankets and other items for the homeless and poor 

individuals in our own metropolitan area.  Donations are gratefully accepted throughout the month of October.  

Please use the specially marked envelopes for you Blanket Sunday donations. Please be as generous as you can. 
 

The Month of October is dedicated to our Lady of the Rosary.  The Holy Rosary is considered a perfect prayer 

because within it lays the awesome story of salvation. With the Rosary we meditate on the mysteries of joy, of sorrow 

and the glory of Jesus and Mary. With prayer made together with our heavenly Mother, you can obtain the great gift of 

bringing about a change of hearts and conversion.  The best way to celebrate the Month of Rosary is to pray the rosary 

daily. Praying the rosary often /every day is a powerful weapon against evil and to bring us to true peace.  
 

Faithful Citizenship! After hearing the candidates’ exchanges on a variety of issues facing the country, questions 

remain for many people, Catholics included.  The Catholic voter’s dilemma is addressed by the bishops of the United 

States in the document “Forming, Consciences for Faithful Citizenship – Call to Political Responsibility.”  Catholics 

are asked to read the Faithful Citizenship document.  You can review the articles, including Bishop Lennon’s column, 

in the latest issue of Northeast Ohio Catholic magazine. 
 

Jubilee Year of Mercy! Pope Francis’ Prayer for the Year of Mercy: “…..send us your Spirit and consecrate every one 

of us with its anointing, so that the Jubilee Year of Mercy may be a year of grace from the Lord and your church, with 

renewed enthusiasm, may bring good news…. We ask this through the intercession of Mary, Mother of Mercy…”  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Az egyházmegye St. Vincent DePaul Society egylete: mint minden év őszén (október) gyűjtést szervez a szegények és 

hontalanok segélyezésére. A gyűjtés célja, hogy a szükségben lévőket meleg takarókkal segítsék a hidegek beálltával.  

Régebb mindenféle takarót elfogadtak, de néhány év óta csak pénzt kérnek, mivel azzal könnyebben és hasznosabban 

tudnak gazdálkodni. Az egylet külön borítékai a bejáratnál találhatók. Kérjük, aki tud segíteni, vegyen fel borítékot és 

jövő vasárnap vagy bármikor október folyamán hozza be adományát és a perselyezéskor helyezze a gyűjtőkosárba. Ha 

nevét ráírja a borítékra, adomány összegét a nyilvántartásunkban a többi évi adományával együtt javára jegyezhetjük. 
 

Október hónapban vagyunk! Egyházunk ezt a hónapot Rózsafüzér hónapjának is szokta nevezni. Ezzel e hónapban 

fel akarja hívni a hívek figyelmét a Szűzanya megkülönböztetett tiszteletére a rózsafüzér gyakoribb imádkozása által. 

Természetesen, a rózsafüzér mindennapi imádkozásával, nagyon sok lelki erőt és kegyelmet kaphatunk, és a Szűzanya 

oltalmába ajánlhatjuk magunk és családunk mindennapi életét. A rózsafüzér titkok a bulletin asztalkán találhatók. 

A Szűzanyát az Irgalmasság Anyjának is nevezi az egyház. Az Isteni Irgalmasság éve októberében erre is figyeljünk. 

Az irgalmasság testi és lelki cselekedetei által nagyon sok területen gyakorolhatjuk az irgalmasságot. Keresztényember 

számára ez fontos, hiszen e szerint leszünk megítélve. Irgalmas Szűzanya, könyörögj érettünk és védelmezz minket!  
 

Befogadó országunk általános választásokra készül. E jelentős állampolgári kötelességgel szemben nem lehetünk 

közömbösek. Egyházunk vezetői is figyelemmel kísérik az előkészületeket és buzdítanak állampolgári kötelességünkre. 

Figyelmeztetnek, hogy a választási döntésben a keresztény erkölcsöket vegyük alapul. Ne a hagyományos elfogultság 

vezessen, hanem inkább azokat a jelölteket értékeljük, akik az általános keresztény erkölcsi törvények alapján állnak, és 

remélhetőleg azok jegyében szolgálják majd befogadó országunkat és annak népét. 
 

Zsoltár válasz:  BÁR  HALLGATNÁTOK  MA  ISTEN  SZAVÁRA,  -  NÉPEM  NE  LÉGY  KEMÉNYSZÍVŰ.              

   


