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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF MARCH 6, 2017 
 

March  6. Mon. …… For the health and wellbeing of the living Olga Centivany and family  

    by Charles and Suzanne Centivany (from Michigan)  

  7. Tue. …… Anna Molnar and her deceased family members / from her bequest 

  8. Wed. …… Alex and Elizabeth Krozser / by Maria Orosz 

  9. Thur. …… András and Helen Bartalis / végezteti Molnar Julianna és családja 

 10. Fri. …… For the intention of the celebrant – Miséző szándékára 

 11. Sat.  9:00 For the parishioners – Híveinkért  

 12 Sun.    10:30 Anna Karetka / by Julie & Phil Lucchese and Anna Melega 
 

During our 40 day journey during Lent we also experience some temptations as our Lord in today’s gospel reading. 

That is why we need fasting to focus on what is the greater, prayer to see what is really real and service to others to 

experience the tremendous. Jesus was tempted three times by the Satan, but He triumphed! 
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Mary Varadi and 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 - $50.00 for flowers for today’s Parey family Mass by Veronica (Parey) Burkhalter (California). Thank you. 
 

Next Sunday we will have a second collection – 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. 
 

Catholics in the Diocese of Cleveland are invited: to experience God’s love and forgiveness at the annual Evening of 

Confession 5-8p.m. on March 15 - Wednesday, at all catholic churches in the eight-county of diocese. Those who 

receive the sacrament of reconciliation regularly, or those who have been away, are invited to visit any Catholic church 

in the diocese on that evening. To help prepare you for confession can be found at welcomecatholics.com.  
 

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

and almsgiving. Through almsgiving we encounter our brothers and sisters around the world, asking what we can give 

up so that others have life to the fullest.  Choose to eat a simple meal once a week or more, and put the money you save 

into the Rice Bowl. Add other donations when you can, such as loose change. What you give up for Lent can change 

lives.  Please pick your rice bowl after Mass today.  This simple cardboard box inspires: prayer, fasting and almsgiving. 
 

Stations of the Cross will be prayed: at 10:00a.m.before the 10:30 Sunday Mass. Stations of the Cross is 

recommended by the Church as salutary practice for every Catholic during Lent. They can be prayed individually. 
 

Special reminder – Daylight Saving time starts on March 12, 2017. Clocks are being set one hour ahead. 
   

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Jövő vasárnap az úgynevezett Black and Indian Mission második gyűjtést tartjuk.  Az Egyesült Államok püspökei 

e gyűjtéssel az úgynevezett African American és Native American katolikus közösségeket támogatják. Tudjuk, hogy a 

befogadó országunk határain belül is sok olyan közösség van, akik anyagi segítségre szorulnak. E segélyek a plébániák 

vallásnevelési programjait, az evangélium terjesztését, a fiatalok gondosabb keresztény nevelését támogatják. E célra 

kitett borítékok a templom bejáratánál találhatók. Adományukat abba helyezve hozzák és adják be jövő vasárnap. 
 

Egyházmegyénk az idei nagyböjtben is meghirdet egy gyóntatási napot. Dátuma: március 15. – szerda. Az amerikai 

territoriális templomok: 5 – 8 óra közötti időben nyitva lesznek és mindenkit szívesen fogadnak (a hivatalosan nem oda 

tartozó híveket is). Aki tehát angolul szokott gyónni, vagy nem okoz problémát az angol nyelvű gyónás, azok mehetnek 

a legközelebbi templomhoz is. Templomunk sajátos helyzetét tekintve a gyónási lehetőség ideje 4 – 7 óra között lesz. 

Egyébként, nemcsak a nagyböjt- vagy húsvéti időben, de bármely vasárnap, akár a szentmise előtt vagy utána szívesen 

rendelkezésükre állok. Sőt, szentgyónást bármikor, bármely papnál lehet végezni, csak az időpontot meg kell beszélni. 

Ha nyugodt lélekkel akarjuk az Oltáriszentséget venni, akkor szükség szerint vagy időnként gyónást is kell végeznünk.   
 

Nagyböjtben a közös keresztútját: vasárnap a szentmise előtt (10 órától) végezzük. Mint magánájtatosságot otthon is 

végezhetjük, akár minden nap a nagyböjtben, vagy legalább pénteken. Nagyböjtben az Egyház különösen sürgeti a több 

imádságot, a bűnbánatot és az isteni- és felebaráti szeretet gyakorlását. Erre a keresztúti ima az egyik legalkalmasabb.      
 

Hívek figyelmébe: Jövő vasárnaptól megkezdődik a nyári időszezon. Szombat este csergő óráikat 1 órát vigyék előre! 
 

Zsoltár válasz:  KÖNYÖRÜLJ,  URUNK,  ISTENÜNK,   -   MERT  NAGY  A  VÉTKÜNK.  


