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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF OCT. 10 – 16 2016 
 

Oct. 10. Mon.  ….. Lucille Szmerekovsky / by family 

 11. Tue.  ….. John Kacsala / by his sister Mary Spisak 

 12. Wed.  ….. Rosemary Kacsala / by her sister-in-law Mary Spisak 

 13. Thur.  ….. Temesváry Ildikó / végezteti nővére, Gereby Stefania és családja 

 14. Fri.  ….. For the intention of the celebrant - Miséző szándékára  

 15. Sat.   9:00 For the Parish Faithful - Híveinkért 

 16. Sun. 10:30 Goda Ferenc / végezteti leánya Ágnes Janossy és családja 
 

May we too open our eyes to see the “wondrous things” God does daily for us and approach him in prayers to praise 

him for these gifts.  May we appreciate what we do for one another every day and express our thanks by word or 

gesture.  May our faith in time of trouble be firm enough so that we will always find reasons to celebrate God’s 

blessings upon us. It is important that we say “Thanks” often to one another and to God.  
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Julie Lucchese and Dan Demetzky. May our Merciful 

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

Donations: $1,000.00 was donated for Repair and Renovation in memory of Lucille Szmerekovsky by her husband 

Andy and son Joe. Thank you to the Szmerekovsky family again for their thoughtful and generous gift to our church. 

                      $250.00 was donated by Emese K. Blankenship as her dues to our church for charitable reasons. 

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

Next Sunday we will have a Second Collection  – Catholic Communication Campaign. Your contribution to this 

collection continues the work of communicating the Gospel around the world.  50% of the funds collected remain in 

our diocese to support local communication efforts.  Please be as generous as you can. 
 

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 at the entrance for you “Blanket Sunday” donations. Please be as generous as you can. 
 

Pray to the Blessed Mother as “Mother of Mercy” especially during this Jubilee Year of Mercy.  This past Friday 

Oct. 7, we commemorate the feast of Our Lady of the Rosary. This commemorative feast was established by St. Pius V. 

on the anniversary of the naval victory won by the Christian fleet in Lepanto.  The Turk’s attempted to invade Christian 

Europe at Lepanto on the coast of Greece. The Pope asked Catholics to pray the Rosary with the intention that the 

attack would fail. The victory was attributed to the help of the holy Mother of God whose aid was invoked through 

praying the rosary. The commemoration invites all to meditate upon the mysteries of Christ following the Blessed 

Virgin Mary who was so singularly associated the incarnation, passion and glorious resurrect of the Son of God. Pray 

the Rosary with confidence to the Blessed Virgin Mary, Mother of God, that your prayers will be heard. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

A mai evangélium szerint a tíz leprás gyógyulása bizonyítja, hogy a zsidók elvárták az Istentől kapott jótéteményeket, 

de eszükbe sem jutott a hálaadás. Mi keresztények is gyakran úgy viselkedünk, mintha jogunk lenne kisajátítani Istent.     
 

Köszönet: Andy Szmerekovsky és fia Joe másodszori 1000 dollár adományukért, melyet a szeretett feleség és édesanya, 

Lucille Szmerekovsky emlékére, a templombelső munkálatainak kiadásaira adományoztak. A Szmerekovsky család 

évtizedeken át nagylelkű támogatója volt templomunknak. Köszönjük, hogy még mindig megtartanak szeretetükben. 

Ugyancsak: köszönet Emese K. Blankenship és Veronica (Parey) Burkhalter híveinknek, akik rendszeresen segítenek.  
 

Jövő vasárnap az úgynevezett Catholic Communication Campaign második gyűjtést tartjuk. Az egyházmegyék 

püspökei ezzel a gyűjtéssel országszerte a katolikus média (TV, rádió, sajtó) intézményeit támogatják. Mindezek média 

eszközök missziós tevékenységére nagy szükség van. Adományuk beadásához a bejáratnál külön boríték található. 

Megjegyzés: a St. Vincent DePaul egylet borítékai adakozás lehetőségére október hónapban mindvégig kint maradnak.  

Az egylet régebb mindenféle meleg takarót gyűjtött a hontalanok részére, most pénzt kérnek, mivel az gazdaságosabb.  
 

Október hónap különösképpen a Szűzanya tiszteletére van szentelve. E hónapban három jelentős Mária ünnep van. 

Rózsafüzér Királynője (okt. 7.), Magyarok Nagyasszonya (okt. 8.) és a Fatimai Szűzanya utolsó jelenése (okt. 13.). A 

világegyházban a Rózsafüzér Királyné ünnepe az általános. Ezért is nevezzük e hónapot Rózsafüzér hónapjának.  Az 

Egyház sürget, hogy imádkozzuk a rózsafüzért és kérjük az Isteni Irgalom Égi Anyjának közbenjárását.    
 

Idős néni gondozásához: magyarul beszélő női személyt keresnek. Információért hívják: Ibolyát – 440-387-7694. 
 

Zsoltár válasz: ÁLDJAD  LELKEM  MÁRIÁT,  -   ÜDVÖZITŐNK SZENT  ANYJÁT.  


