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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF FEB. 13  19, 2017 
 

Feb. 13. Mon. ….. Anna Molnar and her deceased family members / from her bequest 

 14. Tue. ….. Frank &Theresa Stromp and Betty Stromp / by Mike Stromp 

 15. Wed. ….. Lucille Szmerekovsky / by family 

 16. Thur. ….. For the intention of the celebrant 

 17. Fri. ….. Dennis Centivany / by Diane Bardos 

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

 19. Sun.    10:30 Meskó Erzsébet / végezteti fia Misu és családja (6 hetes megemlékező szentmise) 
 

As disciples of Jesus, to what extent do we fulfill the law and the prophets? Do our thoughts reflect honesty and 

integrity? Are our motives lofty and noble? If not we’re no better than the scribes and Pharisees.  Do our words show 

respect and care? Are we demonstrating by our actions unselfishness and love? If not, then our Christian witness is 

weak.  We may not be without fault and flaws, but at least we must try to embody God’s laws.  
 

Keep the sick and homebound in your prayers, especially Mary Purgert. We pray that our Gracious Healer grant 

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

Donation: $200.00 was donated anonymously. We pray for the intention of the anonymous donor. Thank you!       
 

Today we celebrate World Marriage Day: it is an opportunity “to celebrate the gift and blessing of marriage”. Prayer 

is the glue that holds a marriage and family together.  A Blessing for Married Couples on World Marriage Day:  May 

almighty God, with his Word of blessing, unite your hearts in the never-ending bond of pure love. The peace of Christ 

lives always in your hearts and in your home. The Lord blesses you with many happy years together.  
 

Next week we will have a second collection – Collection for the Church in Latin America. Please support this 

collection, which assists programs that strengthen the faith in Latin America and the Caribbean. Your gifts help share 

the faith by providing lay leadership training, catechesis, priestly and religious formations, as well as other programs. 

Prayer for Solidarity: Merciful and loving God, through the intercession of Our Lady of Guadalupe, we ask you to 

give us unity and solidarity with all the Catholic faithful around the world. Grant us the grace to give generously of our 

time, treasure and talent to those in need. We ask this through Christ our Lord. Amen.     
 

Catholic Charities – Diocese of Cleveland 2017 Annual Appeal starts Feb. 11, 2017. With the help of donors, 

Catholic Charities is able to reach out annually to provide services to hundreds of thousands of people. This appeal is 

ongoing until and of Nov. 2017. Please pick up an envelope and take it home to review the options by your conscience 

of how to make a contribution. You have to fill out the contribution form which is inside of the envelope. Make sure 

you indicate the parish name St. Elizabeth of Hungary on the form and attach your check to the form. Contribution can 

be mailed directly to the Catholic Charities (address is on the envelope) or you could place it in the Sunday collection.     
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 

 

Ma az Egyház a Házasság Világnapját tartja. Ezzel az emlékezéssel fel akarja hívni a hívek figyelmét a házasság 

szentségének fontosságára. Isten, aki a szeretet, s aki az embert szeretetből teremtette, meghívta őt a szeretetre. Amikor 

megteremtette a férfit és a nőt, a házasságban az életnek és a szeretetnek olyan bensőséges közösségére hívta meg őket, 

„hogy többé már nem ketten vannak, hanem csak egy test” (Mt. 9, 6). A házastársi egység az eredeti isteni terv szerint 

felbonthatatlan, miként Jézus Krisztus megerősíti: „amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza” (Mk 10, 9). 

 

Jövő vasárnap: Dél Amerika – El Salvador Misszió javára második gyűjtést tartunk. E misszió különös támogatását a 

clevelandi egyházmegye vállalta. Az egyházmegye két papja állandó jelleggel a misszió két plébániáján működik. 

Egyházmegyénk Missziós Hivatala nemcsak a papi szolgálatot biztosítja, hanem anyagilag is gondoskodik a vállalt 

misszióról. E gyűjtésből az Amerikai Püspöki Konferencia Dél Amerika szerte másik 23 országot támogat. Főleg 

szemináriumokat, szerzetes közösségeket és civil személyek képzését segítik. Segítsünk, hogy ők is segíthessenek. 

A kijáratnál lévő asztalkán e gyűjtés céljára külön boríték található. Abba helyezzék és hozzák vissza adományukat.  

 

Ugyancsak: ma osszuk ki az Egyházmegye Katolikus Karitász (Catholic Charities Appeal) intézményének borítékait 

a 2017-es évi gyűjtéshez. Kérjük, vigyék haza és lelkiismeretük szerint meggondolva az év folyamán vagy az 

egyházközséghez adják be e segélyadományt, vagy pedig egyenesen küldjék be a Catholic Charities hivatalának. A 

címzés a boríték hátsó részén található. A boríték fedőlapját kinyitva ott található egy leszakítható forma, melyet ki kell 

tölteni. A kitöltött forma a csekkhez csatolandó. A Parish Name-hez írják be a St. Elizabeth of Hungary nevet, Parish 

City-hez pedig Cleveland 44104. Csak így tudják az egyházközségünk javára jegyezni az adományt, ami a statisztika 

szempontjából fontos. A gyűjtés november végéig tart. Az adakozásra időnként majd újra felhívjuk a hívek figyelmét. 
 

Zsoltár válasz: AZ  IGAZ  EMBER  VILÁGIT,   -   MINT  FÉNY  A  SÖTÉTSÉGBEN.    


