
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               

3
RD

 SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                                                         JANUARY 22, 2017   
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JAN. 23 – 29, 2017 
 

Jan. 23. Mon. …… Steve Spisak / by wife Mary and family 

 24. Tue. …… William Toth / by Mr. & Mrs. Robert Toth  

 25. Wed …… Mary Verny / by her sister Olga Centivany 

 26. Thur. …… Ralph Bardos / by Dianne Bardos 

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

 28. Sat  9:00 For the Parishioners - Híveinkért 

 29. Sun.    10:30 Gyékényesi család januárban elhunyt szeretteiért / végezteti a Gyékényesi család 
 

We are called to be witnesses for Jesus and fishers of men and women for him.  And we fulfill our ministry whenever 

we reach out to love and to heal others by words of comfort in their time of sorrow or by gestures of encouragement in 

their moment’s crisis.  We draw others closer to the Lord whenever we pray together as a family or forgive one 

another’s offenses. To be fishers of men and women is a mission from, through and in Christ. 
 

Keep the sick and homebound in your prayers. 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: - Christmas Gift - $1,500.00 from the Hungarian Charity Club. This gift is greatly appreciated as we are 

preparing for our 125
th

 anniversary celebration.   

                   – Charitable Gift - $223.15 from the Gabriel P. Loiczly Charitable Lead Trust.  Thank you to the Loiczly 

family for establishing this charitable trust. We pray for the deceased and living members of the Loiczly family.  
 

Today 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. 
 

International Week of Prayer for Christian Unity (Jan. 18 – 25) has a history of over 100 years, in which Christians 

around the world have taken part in octave of prayer, for visible Christian unity. By annually observing the WPCU, 

Christians move toward the fulfillment of Jesus’ prayer at the Last Supper “that they may all be one” (cf. John 17:21) 
 

Today is the day of prayer for the Legal Protection of Unborn Children.  Jan 22, is the day established by the 

church as a day of penance for abortion. Through our natural intelligence and through Divine Revelation we become 

aware of the value of this most basic of all gifts which is life. The love of life moves us to protect the life of the unborn. 

We have to do everything that we can to convince the medical personnel, pro-abortion activists and politicians of their 

errors so that they repent and change their ways, both of their own benefit and for the benefit of society. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Nyilvános működésének kezdetén Jézus ezt hirdette: Isten országába az léphet be, aki bűnbánatot tart és megtér. A 

megtérésre egész életünk folyamán szükségünk van. Állandóan építenünk kell lelkünkben Isten országát. A lelki 

életben nincs vakáció és nincs nyugdíjba vonulás. Sőt, az évek múlásával aktívabb és elevenebb kell, hogy legyen a 

lelki élet. Azt szokták mondani: a fiatalnak készülni kell az elmúlásra, az idősnek pedig készen kell lenni. Melyek az 

eszközei e készületnek: a hitből fakadó imádság, az egyetértésre törekvő testvéri szeretet és Krisztus hűséges követése.   
 

Köszönjük a templomunknak juttatott két segélyadományt. A keletoldali Magyar Karitatív Klub, mint karácsonyi 

ajándékot 1,500 dollárt adományozott a templomunknak. Ugyancsak, a Loiczly Karitatív Alap-ból a negyedévenként 

szokásos 225 dollár körüli összeget is megkaptuk. Ez összeget, mint karitatív adományt Loiczly Lajos és Veronika 

hagyományozták templomunknak, melyet fiuk Gábor, mint a karitatív alap kezelője, immár évek óta rendszeresen 

eljuttatja templomunkhoz (kb. évi 900 dollár körüli összeg). Imádkozzunk a Loiczly családnak élő és elhunyt tagjaiért.   
 

Ma, a washingtoni Katolikus Egyetem javára külön gyűjtést tartunk. A múltvasárnapi értesítőnkben részletesen 

ismertettem a gyűjtés rendeltetését. Ha tehetjük, segítsük az ott tanuló fiatalokat, akik arra készülnek, hogy Egyházunk 

elitje legyenek. Bejáratnál lévő asztalkán külön boríték található. A borítékra írják rá nevüket és az adomány összeget. 
 

A keresztény egyházak január második felében (általában január 18 -25 között) Ökumenikus Imahetet tartanak. 
Maga az imahét Pál apostol megtérésének (január 25.) ünnepéhez kapcsolódik és Jézus főpapi imájára alapszik, amikor 

Jézus így imádkozik az Egyházáért: „Legyenek ők mindnyájan egy, mint te Atyám, bennem és én tebenned, úgy ők is 

egyek legyenek bennünk, s így elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem.” Az Egyház kéri a híveket, hogy ebben az 

időszakban különösképpen imádkozzanak a keresztények egységéért. Ez imahét megtartásának szokása több mint száz 

éve kezdődött. A krisztushívők egységének erősítője, a Jézus Krisztusba vetett hitünk bátor kifejezője és hatékony 

tanúságtétel akar lenni a világ előtt. Kérjük Isten kegyelmet, hogy megértsük az egység fontosságát és tegyünk is érte. 
 

Zsoltár válasz: VILÁGOSSÁGOM  AZ  ISTEN,   -   ÜDVÖZIT  ENGEM.                


