
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               

2
ND

 SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                                                                      JAN. 15, 2017 
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JAN. 16 – 22, 2017 
 

Jan. 16. Mon. …… Erma Molnar and her deceased family members /from her bequest 

 17. Tue. …… Anna Karetka / by Franciska Frendl 

 18. Wed. …… William Pataki / by his wife Ethel and family 

 19. Thur. …… Stephen and Anna Bujnoczky / by Charles and Suzanne Centivany 

 20. Fri. …… Alex Smayda / by Marilyn Reed 

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

 22. Sun.    10:30 Alex J. Toth / by Leonard Toth 
 

In the Gospel, John the Baptist dubs the Jesus as the Lamb of God. The title the Lamb of God does in fact, stand for 

courage. The Lamb of the book of Revelation is a conquering Lamb. He is a Lamb who makes war on poverty and 

hunger and who battles again immorality and corruption. The Lamb of God is more than a nickname. It is a challenge 

for us to keep on taking away the sins of the world so that it can truly be baptized with the Holy Spirit 
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Olga Centivany. May our Gracious Healer grant them 

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

Donations: $500.00 by Emese Blankenship. This donation is for charitable use. Thank you for the generous gift. 
 

Next Sunday second collection – The Catholic University of America is the national University of the Catholic 

Church in the United States located in Washington D.C.  It provides an academically rigorous education guided by 

the Catholic intellectual tradition to nearly 7,000 students every year. Your support will enable Catholic University to 

expand its impact in preparing the next generation of leadership for our Church. Please be as generous as you can. 
 

In support and concern: for Pope Francis as he discerns a shepherd for our diocese, for Bishop Thomas as he serves 

as Apostolic Administrator for our diocese, and for Bishop Lennon. We ask that you include them the following prayer:  

“We pray to our Lord for the  Holy Father, Pope Francis as he selects the next shepherd of our diocese; for our 

Apostolic Administrator, Bishop Daniel Thomas as he serves the pastoral needs of our diocese while we are in 

transition; for Bishop Richard Lennon, as he adjusts to a new stage in his life and ministry; that the Holy Spirit will 

enlighten and empower all the leaders of our church with faith in the promises of Christ, hope for the years to come, 

and charity that knows no boundaries”. We ask this through Christ our Lord. Amen. 
 

In the dioceses of Hungary: it is customary at the beginning of the year for parishes to announce the main liturgical 

feasts dates of the year.  We are aware that everyone could find these dates from the Catholic Calendar, however most 

people like to see these dates together from whole the year. This liturgical year the main feast days dates are as follows: 

Ash Wednesday the beginning Lent the year is March 1. The Resurrection of our Lord is on April 16, and the 

Ascension of the Lord is on May 28. Pentecost Sunday will be on June 4
th

, and the Most Holy Body and Blood of 

Christ we celebrate on June 18. During this year on Dec 3
rd

 will be the first Sunday of Advent. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

„Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem.”(Róm 5,20) Az emberek érezték bűnösségüket, ezért a bűnbánat 

keresztségét kérték Keresztelő Jánostól. Ő boldogan mutat rá az Isten Bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Krisztus 

nekünk is megadja a lehetőséget, hogy a bűn helyett a kegyelem uralkodjék életünkben. Használjuk ki e lehetőséget.    
 

Köszönet a nagylelkű karitatív adományért.  Az adakozó neve és adományösszege az angol részben látható. 
   
Jövő vasárnap tartjuk az új esztendő első második gyűjtését, a Catholic University of America gyűjtést.  E gyűjtés 

a Washington D.C.-ben székelő nemzeti katolikus egyetem anyagi támogatására szolgál. Az egyetem, amely a magas 

végzetséggel rendelkező fiatalabb katolikus generációt neveli, évente körülbelül 7000 tanhallgatót foglalkoztat. Sok 

olyan hallgatója van, akik ösztöndíjjal tanulnak. Ezen ösztöndíj alapokról az egyházmegyéknek kell gondoskodni. Az 

egyházmegyék viszont csak a hívek segítségével tudják az ösztöndíj alapokat biztosítani. Mindnyájan megértjük, hogy 

Egyházunknak képzet, vezetésre, alkalmas tagokra is szüksége van. A bejáratnál lévő asztalkán külön boríték található. 

Kérjük, vegyenek fel egyet (írják rá nevüket és számukat) és adományukat abba helyezve hozzák be jövő vasárnap. 
 

Az egyházmegye lelki gondjaira felügyelő hivatal (the Staff of the Office for Worship) szeretettel kéri a híveket: 

hogy egyházmegyénk sajátos helyzetében, imádkozzanak Szentatyánkért, Ferenc pápáért, aki a legfőbb felelős egy 

alkalmas és rátermett megyés püspök kiválasztásáért és kinevezéséért. Ugyancsak, Daniel Thomas toledói megyés 

püspökért, aki átmenetileg vállalta egyházmegyénk vezetését, valamint Richard Lennon, volt megyés püspökünkért, aki 

súlyosan megromlott egészségi állapota miatt, nyugdíjba kényszerült vonulni. Kérjük számukra a Szentlélek kegyelmét 

e nehéz helyzetben, hogy az isteni erények: a hit, a remény és a szeretet erejével döntsenek a hívek lelki javára.  
 

Zsoltár válasz: ÍME,  ELJÖVÖK,  URAM,   -   HOGY  TELJESÍTSEM  AZT,  AMIT  KÍVÁNSZ.       


