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 SUNDAY OF LENT                                                                                                               MARCH 12, 2017  
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF MARCH 13 – 19, 2017 
 

March   13. Mon. ….. Emil and Lillian Roma by Mária Orosz 

   14. Tue. ….. Elizabeth Farkas by Julia and Phil Lucchese 

   15. Wed. ….. Anna Karetka by Klári Demetzky 

   16. Thur. ….. Klára Acs by Family 

   17. Fri. ….. For the Parishioners 

   18. Sat. 9:00 Fr. Sándor Siklódi by the Haubert Family 

   19. Sun.   10:30 Kató Benz végezteti leánya Kamilla és unokája Kati Szabó 
 

Today’s gospel tells the story of our Lord’s transfiguration in the presence of his three disciples. The transfiguration 

story abounds with symbols which indicate that it was peak experience for them.  Our Lord’s transfiguration gives us a 

glimpse of the glory that lies ahead of us, a glimpse so powerful that it can keep us going when we want to quit, call up 

extra strength when we think that we have none left, and renew our hopes when everything seems hopeless.  It will 

empower us to carry our cross and follow the Lord, regardless of the tasks or challenges that lie ahead of us. 
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Barbara Russell and Jay Kovacs. May our Gracious 

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

Second collection today– Black and Indian Mission Collection this collection helps to build the Church in our 

African American and Native American communities from coast to coast.  Parish religious education programs, 

evangelization projects, youth and young adult outreach efforts, and diocesan ministries depend on your generosity to 

help us spread the Gospel of Jesus Christ.  You can help meet these needs with a generous contribution. 
 

CRS - Rice Bowl is a faith formation program by participating in the traditional Lenten practice of prayer, fasting and 

almsgiving.  CRS Rice Bowl contributions support projects that assist the poor both overseas and here in the US.  Make 

the Rice Bowel part of your Lenten fasting. Choose to eat a simple meal once a week or more, and put the money you 

save into Rice Bowel. What you give up for Lent can help to feed hungry children. Pick up the Rice Bowel and make it 

part of your 40 day Lenten journey. The Rice Bowel program began March 1 and ends Easter Sunday. 
 

Dispensation from Lenten Abstinence on Friday 17 March 2017.  Out of pastoral solicitude Bishop Daniel Thomas 

has formally dispensed the faithful of the Diocese of Cleveland from the obligation to abstain from meat on Memorial 

of St. Patrick Bishop, which will be observed this year on Friday, March 17.  Those who choose to partake of meat on 

that day are encouraged to undertake another penance that day in the form of corporal or spiritual work of mercy. 

In this way a faithful Catholic still keeps the penitential spirit of a Friday in Lent and unites oneself with his Church. 
 

Catholics in the Diocese of Cleveland are invited to the annual Evening of Confession: on March 15 – Wednesday 

from 5 – 8p.m., everyone is invited to visit any Catholic church in the diocese on that evening.   
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

“Ez az én szeretett Fiam… Őt hallgassátok!” – hangzott a mennyei Atya hangja a színeváltozás hegyén. Fogadjuk meg 

mi is a figyelmeztetést, hallgassunk Jézusra. Most a nagyböjti időben bűnbánattal temessük el életünk botlásait, bűneit, 

és újítsuk meg életünket, hogy Isten szeretett gyermekei lehessünk. A kegyelem forrása: a bűnbánat és lelki megújulás.   
 

Ma az úgynevezett Black and Indian Mission második gyűjtést tartjuk. E gyűjtéssel az amerikai egyházmegyék 

püspökei országszerte az úgynevezett African American és Native American katolikus közösségeket támogatják. A 

templom bejáratánál még mindig kint vannak a külön borítékok. Adományukat jövő vasárnap is behozhatják.  
 

A ”Rice Bowl” nagyböjti segélyprogram külön borítékai is a bejáratnál találhatók. Aki részt akar venni a nagyböjt 

e segély programjában (kisebb lemondásaink ellenértékének összegyűjtése a nagyböjti időben), valójában a nagyböjt 

kezdetén kell kezdeni. A program hamvazószerdától - húsvétig tart. Még mindig bekapcsolódhatunk a programba.  
 

Ebben az évben: Szent Patrik ünnepe jövő péntekre esik (március 17.). Mivel az íreknek ez rendkívül jelentős ünnep, 

ezért az amerikai egyházmegyék püspökei felmentést adnak a pénteki hústól való megtartoztatás alól. Mindenki fel van 

mentve, de a megyés püspökök kérik: aki él a felmentéssel, más formában (dologban) gyakoroljon önmegtagadást.  
 

Egyházmegyénk püspöke jövő szerdára, március 15-re, általános gyóntatási estét hirdetett.  Ez azt jelenti, hogy az 

egyházmegye minden plébánia templomában este 5 - 8 óráig gyóntatás lesz. Bárki bármely kerületi templomba mehet. 

Templomunkban egy órával elő hozom az időpontot, tehát délután 4 órától – este 7 óráig rendelkezésükre állok. 

Egyébként, templomunkban minden vasárnap – akár a szentmise előtt, akár a szentmise után – rendelkezésükre állok a 

gyóntatással. Sőt, bármikor lehet szentgyónást végezni (hétköznap is!), de előtte értesítsenek az időpontról.  
 

Zsoltár válasz:      KEGYES  SZEMED  LEGYEN  RAJTUNK,  -  TEBENNED  VAN  BIZODALMUNK.        


