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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF APRIL 30 – MAY 6, 2018 
 

Apr. 30. Mon. …… Ilona és György Szeless / by Berta Szeless 

May       1. Tue. …… For the intention of the celebrant 

   2. Wed. …… Szigeti János / by Mr. & Mrs. László Harmat 

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

   4. Fri. …… For the Parish Faithful - Híveinkért 

   5. Sat.  9:00 Wilma Mary Toth / by Mr. & Mrs. Robert W. Toth 

   6. Sun.    10:30 Mosoni család halottaiért / végezteti Karetka Imre családja 
 

Christ’s metaphor of the withered branch is a strong symbol of what happens to us when we separate ourselves from 

our Lord, his Church and our family.  In other words, we cannot belong to God’s people unless we abide in Christ. We 

cannot grow in grace and produce fruit unless we are united to Christ as branches to a vine and are nourished by his 

Eucharist.  If we live in Christ by prayer and sacrifice, then we can produce much fruit. Separated from Jesus, we end 

up like dead wood. United to him as branches to a vine we can be living, growing and fruit-producing people. 
 

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

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

Donations: $200.00 donated anonymously to our church. Thank you. We keep you in our prayers for your intention. 

                     $50.00 by Veronica (Parey) Burkhalter (California) for flowers for today’s Parey family Mass. Thank you.     

  

Join St. Elizabeth of Hungary Church on their Annual Pilgrimage to: OF THE BASILICA AND NATIONAL 

SHRINE OUR LADY OF CONSOLATION – 315 Clay St. Carey Ohio, 43316 on Sept. 14, 2018. See the itinerary 

posted on the bulletin board or at the pulpit with the sign in name list.  Virginia Kachmar / 216 – 791-.6270 is the 

primary contact; or Fr. Antal 216-231-0325.  Leave a message with your name and phone number if the voice mail 

goes on.  Also, you can sign in with your name and phone number to the list at the church’s main entrance. 
 

Next Tuesday the month of May begins.  The month of May is traditionally dedicated to the Blessed Mary This 

month normally belongs to the Easter season, between Easter and Pentecost.  The dedication of May to our Lady is 

centuries old. This connection between May and motherhood led Christians to adopt May as the month to our Lady, the 

mother of God and our heavenly Mother, she brought life into the world by giving birth to her Son, Jesus, who brought 

about new spring. May is a very good month to begin praying the rosary daily. Blessed Virgin Mary – Pray for us! 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

Korunkban divattá vált a szőlőművelés. Miközben szőlősüket gondozzák, milyen kevés embernek jut eszébe Jézus mai 

evangéliumi hasonlata, hogy olyan szőlővesszőhöz kell hasonlítanunk, amelyik a szőlőtőből szívja erejét és termését. 

Jézus mondja: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad és én ő benne, az bő termést hoz.” Nézzünk 

önmagunkba, vajon mit mutat mindennapi életünk. Valóban, Istenben élünk és Isten kegyelme dolgozik a lelkünkben?      
 

Imádkozzunk betegeinkért.  Kérjük a Feltámadt Urat, hogy kegyelme által erősítse betegeink feltámadásba és örök 

életbe vetett keresztény hitét. E hit és remény ad türelmet és lelki megnyugvást keresztjük mindennapi hordozásához. 
 

Köszönjük a Közép és Kelet Európai országok egyházai támogatására juttatott adományaikat. Adományunkkal 

megmutatjuk szeretetünket és együttérzésünket a világegyházban nehézségekkel küszködő egyházak híveivel szemben.  
 

Egyházközségünk híve, Virginia Kachmar, ez évben is szeretné megszervezni: a Carey Ohioban lévő Szűzanya 

kegyhelyhez a zarándoklatot (THE BASILICA and NATIONAL SHRINE of OUR LADY of CONSOLATION). 

Ugyanúgy, mint előző években az információs értesítő kint lesz a hirdetőtáblán és az állványon a templom bejáratánál a 

feliratkozó űrlappal együtt. Az információt olvassák el, és a feliratkozást már meg lehet kezdeni. Ha bárkinek kérdése 

lenne a zarándoklattal kapcsolatosan hívhatja Virginiát a 216–791-6270 telefonszámon, vagy a plébániát. 
 

Jövő kedd, május hónap kezdete.  Egyházunk az év folyamán két hónapot a Szűzanya tiszteletére szentel. Akik még 

gyermekkorunkat szülőhazánkban éltük, bizonyára emlékszünk, hogy május hónapban minden nap a Lorettoi litániát, 

októberben pedig a rózsafűzért a Szűzanya tiszteletére közösségileg imádkoztuk. E szép egyházi hagyományos szokás 

számunkra már a múlté, de nekünk katolikus keresztényeknek a Szűzanya tisztelete nem lehet a múlté. Az Istenanya 

tisztelete a szívünkben kell, hogy tovább éljen. Maga az Egyház már 1921. november 9-én, XV. Benedek pápasága 

idején, új Mária-ünnepet engedélyezett május hónap utolsó napjára, mint Mária minden kegyelem közvetítője ünnepét. 

Az ünnep új, de a keresztény tanítás régi. Úgy a keleti, mint a nyugati szentatyák minden időben tanították a Szűzanya, 

mint Istenanya e kiválóságát. Szent Ágoston így kiáltott fel: „Ó Szent Istenanya, te vagy a bűnösök oltalma. Te általad 

reméljük bűneink bocsánatát. Ezzel a hittel imádkozzuk a szép Mária imákat, hogy igazán ő legyen a mi közbenjárónk. 
 

Zsoltár válasz:  DICSÉRLEK  TÉGED,  ISTENEM,  -  SZENT  NÉPED  KÖRÉBEN.              


