
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               

7
TH

 SUNDAY IN ORDINARTY TIME                                                                                        FEBUARY 19, 2017  
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF FEB. 20 – 26, 2017 
 

Feb. 20. Mon. ….. Ernő Hudak by wife Ilonka 

 21. Tue. ….. John Kacsala 3
rd

 by Aunt Mary Spisak 

 22. Wed. ….. Anna Karetka by Karacson family 

 23. Thur. ….. Michael Orosz by his mother Maria 

 24. Fri. ….. Mike and Ilona Suvak by Charles and Suzanne Centivany 

 25. Sat.  9:00 For the parish faithful - Híveinkért 

 26. Sun.    10:30 Amelia Toth by Leonard Toth 
 

Love is essentially an act of the will and not a feeling.  We don’t have to experience nice feelings about enemies, but we 

do have to will at least their healing and salvation.  Jesus commands us to love our enemies, not because he approves of 

their wickedness, but because he loves all his creatures and wants them to be saved.  In the midst of today’s crises, 

Jesus needs new witnesses to this power of love over hate and of forgiveness over animosity. 

 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Mary Váradi, Mary Purgert. May our Gracious Healer 

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

 

Donation: $1,000.00 was donated for Repairs and Renovations in our church in memory of Lucille Szmerekovsky by 

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

Today is a second collection – Latin America – El-Salvador. 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. Your support is bringing the faith to 

those in remote villages who would otherwise not have the access to church programs.   
 

Final resting place: Vatican releases instruction on burial, cremation (Catholic News Service). While the Catholic 

Church continues to prefer burial in the ground, it accepts cremation as an option, but forbids the scattering of ashes 

and the growing practice of keeping cremated remains at home. However, the Catholic Church wholeheartedly, 

recommends “the pious practice of burying the dead.” Keeping ashes at home is a sign not only of love and grief but 

also of not understanding how the loved one belonged to the entire community of faith and not just to his closest 

relatives. Other believers have the right to pray at the tomb or grave and to remember deceased members of the Church.   
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Érdemes lenne elolvasni az evangéliumokat abból a szempontból, hogy Jézus hányszor említette meg a szeretet 

parancsát és hányféleképpen véste követői szívébe, hogy a „legnagyobb a szeretet” (I Kor 13). A szeretet azonban 

elsősorban nem abban áll, amit Ady Endre így írt: „szeretném, ha szeretnének”. A szeretetnek türelemben, jóságban, 

irgalomban és megbocsájtásban kell megnyilvánulnia. Krisztustól semmi sem állt távolabb, mint a bosszú, a gyűlölet, 

és semmi sem állt közelebb, mint a megbocsájtás és a szeretet. Krisztusinak mondanak minket. Vajon azok vagyunk?   
    
Köszönetet mondunk: Andy Szmerekovsky és fia Joe újabb nagylelkű (1000 dollár) adományáért. Részletesen az angol 

részben olvashatjuk a céladomány rendeltetését. A Szmerekovsky család évtizedek óta templomunk kiváló támogatója. 
 

A Latin Amerika – El Salvador Misszió javára ma tartjuk az évi segélygyűjtést.  A clevelandi egyházmegye immár 

több évtizede külön vállalta e misszió támogatását. Nemcsak a papi szolgálatot biztosítja, de anyagilag is segítségére 

van a missziónak. Az Amerikai Püspöki Kar pedig általánosan támogatja Latin Amerika egyházmegyéit. Segítsünk, 

hogy ők is segíthessenek. Boríték még mindig található a bejáratnál, adományukat pedig jövő vasárnap is beadhatják. 
 

A vatikáni Hittani Kongregáció még a múlt év októberében temetkezési útmutatást közölt a hamvak kezeléséről. 

A halottak napja előtt közölt „Krisztussal való feltámadásért” kezdetű vatikáni dokumentum összefoglalja a Hittani 

Kongregáció intézkedéseit a halottak temetéséről és hamvasztás esetén a hamvak megőrzéséről. A Katolikus Egyház 

1963 óta nem tiltja a hamvasztást, DE továbbra is a holttestek elföldelését tartja előnyben. A hamvasztásos temetkezési 

mód anyagi és kulturális okokból, valamint más „egyházzal ellentétes” szokásokkal együtt jelentősen elterjedt. Ezért: 

- a Kongregáció a halottaknak a temetőben vagy más felszentelt helyen való temetését szorgalmazza. Ebből kifolyólag:  

- a Hittani Kongregáció nem engedélyezi a hamvak otthoni őrzését (Ne csináljunk otthonunkból temetőt!).  Súlyos és 

rendkívüli, valamint megfontolandó esetekben püspöki engedéllyel – ideiglenesen – a hamvakat otthon is lehet őrizni.  

A dokumentum intézkedéseinek részleteit és azok megindokolását majd közöljük. Mindezt a híveknek is tudniuk kell.  
 

A Catholic Charities  - 2017 évi gyűjtését újra megemlítjük, hogy minél többen értesüljenek róla. Ismertető leírás 

és külön boríték a főbejáratnál található. Adományukat a boríték fedőlapja alatti forma kitöltése után, akár egyenesen 

az egyházmegyéhez, akár a templomunkhoz juttassák el. Ha a hivatalhoz küldik, ne feledjék templomunk nevét beírni. 
 

Zsoltár válasz:        IRGALMAS  A  MI  URUNK  ISTENÜNK,   -   KÖNYÖRÜLETRE  HAJLIK SZÍVE.                    

       


