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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF APRIL 16 – 22, 2018 
 

Apr 16. Mon. …… Balint Petrancky / by Mary Spisak 

 17. Tue. …… Living and deceased of the Stromp family / by Linda Powers 

 18. Wed …… Beck János és Mária, és Pinter Józsefné / by Berta Szeless 

 19. Thurs. …… For the intention of the celebrant – Miséző szándékára  

 20. Fri. …… Elizabeth and Edward Bukszar / by daughters: Virginia Yusko and Bobbie Bukszar 

 21. Sat.   9:00 For the Parishioners - Híveinkért 

 22. Sun. 10:30 Alex M. Toth / by Leonard Toth 
 

Peter tells us that when we repent our sins are forgiven. John points out that unless we demonstrate our belief in Jesus 

by our actions, we are being dishonest. When Jesus appears to the disciples, he explains the Scriptures to them and they 

begin to understand that Christ’s death and resurrection brought forgiveness for sins.     
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Magda Wood. May our Gracious Healer grant them 

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

Donation:  - Easter gift -  $25.00 by Mr. and Mrs. János Geréby.  

Thank you to everyone for all your generous gifts at Easter and your Easter Flower offerings. 
 

Next Sunday: Second Collection for the Church in Central and Eastern Europe.  For those living in Central and 

Eastern Europe rebuilding in the wake of 70 years of Soviet rule is a constant struggle.  Often, people face poverty, 

infrequent pastoral care and lack of space for worship presenting challenges as they try to live lives of faith.  Your 

support for the collection for the Church in Central and Eastern Europe (CCEE) helps grants for projects to restore the 

Church and build the future in those areas.  We need your help to ensure the success of this collection. 
 

AM 1260 The Rock’s Spring Spirit Drive is just around the corner!  This will be the third year of AM 1260 The 

Rock gracing Cleveland airwaves with EWTN’s programing. Join us as we focus on the beauty and mystery of the 

Trinity during this Spirit Drive April 18th-20th. Join the Rock’s Spring Spirit Drive for three amazing days.  Keep the 

airwaves filled with the Truth of the Catholic Church. 
 

   Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Amikor valaki visszatér az atyai házba, biztos lehet benne, hogy atyja már várja őt. Különösen is érvényes ez a 

mennyei Atyára, aki egyszülött Fiát is áldozatul adta, hogy visszaszerezze mindazt, ami elveszett. Ne kételkedjünk 

tehát sohasem Isten atyai jóságában és irgalmasságában, hanem örömmel vegyük ezt igénybe a bűbánat szentségében. 

E szentséget Jézus feltámadása után rendelte, amikor megjelent tanítványainak s így köszöntötte őket: Békesség nektek! 

Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Majd rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! 

Akinek megbocsájtjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsájtjátok meg, az nem nyer bocsánatot.    
 

Egyházközségünk hívei közül: többen vannak, akik gyengélkedők, szobához kötöttek vagy idősek otthonában vannak. 

Szeretettel gondoljunk rájuk és imádkozzunk értük, hogy a feltámadt Jézus kereszthordozásuk jutalmaként töltse el 

lelküket a feltámadás hitében való megújhodás és a lelki megerősödés kegyelmével. Katolikus Egyházunk kéri a 

hozzátartozókat, hogy necsak a testi szenvedések enyhítésében, de a lelki megújulásban is legyenek segítségükre. A 

húsvéti szentségekhez való járulás lehetőségét (szentgyónás, szentáldozás) betegeik számára is biztosítsák.  
 

A húsvéti ünnepek alkalmával nyert isteni kegyelmekért mondjunk köszönetet a Feltámadt Urnak.  Ugyanekkor, 

kérjük a keresztény hitünk gyakorlásában való állhatatosság kegyelmét. Egyházunk kötelezően előírja a vasárnapok 

rendszeres megszentelését. Valójában, mivel Jézus vasárnap hajnalban támadt fel, ezért minden vasárnap a feltámadt 

Urnak van szentelve. Ha valaki könnyelműen elhanyagolja a vasárnap megszentelését, súlyos bűnt követ el, ami már 

szentgyónás tárgyát képezi. Egyébként, ha valaki tudatosan, súlyos dologban vét az Isten tízparancsolata vagy az 

Egyház öt parancsolata ellen, lelkiismerete megítélése szerint is, súlyosan vétkezett. Ilyen esetben lelkileg nem méltó a 

szentáldozáshoz való járuláshoz, mindaddig, amíg a bűnbánat szentségében nem rendezi lelke kegyelmi állapotát. Ne 

vegyük könnyelműen az Egyház figyelmeztetéseit és előírásait. Ha tudatosan, súlyos dologban ezek ellen cselekszünk, 

súlyosan vétkezünk, és ezáltal elveszítjük lelkünk kegyelmi állapotát, vagyis, az Isten előtti kegyelmi méltóságot.  
 

Jövő vasárnap: a Közép- és Kelet Európai országok támogatása céljából második gyűjtést tartunk. E gyűjtésből bejött 

adományok a kommunizmus alól felszabadult közép- és kelet európai országok egyházainak a javát szolgálják. Az 

Egyesült Államok Püspöki Kara a kilencvenes évek elején öt évre vállalta e gyűjtést, de olyan nagy az igény a 

segítségre, hogy újra és újra kérik a hosszabbítást. Mi, akik onnan jöttünk, talán a legjobban tudjuk, hogy mind erre 

mennyire szükség van. Ha tehetjük, valamelyes adományunkkal mi is segítsünk, hogy befogadó egyházmegyénk is 

segíthessen. Külön borítékot nem küldtek a gyűjtéshez, de a pénzkezelők tudják, hogy az adomány milyen célt szolgál. 
 

Zsoltár válasz:  RAGYOGTASD  RÁNK,  URAM,   -   ARCOD  FÉNYESSÉGÉT.     


