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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF MAY 28 – JUNE 28, 2018 
 

May. 28. Mon. …… Irma Molnar and her deceased family members / from her bequest 

 29. Tue. …… Zlaczki és Szendrői család halottjaiért / vég. Edina és József Szasz   

 30. Wed. …… For the intention of the celebrant  

 31. Thur. …… Szigeti János / by Magda Molnár  

Jun.  1. Fri. …… For the intention of the celebrant 

  2. Sat.  9:00 For the Parishioners – Híveinkért 

  3. Sun.    10:30 Horváth család halottjaiért / végezteti Erzsébet Aliczky 
 

As we profess our faith today in the trinity of Persons in the one God, may we also pray to them to help us become the 

kind of persons we are meant to be-a true child of God our Father, a living image of Jesus his Son and a consecrated 

temple of the Holy Spirit.  In Mathew’s gospel Jesus doesn’t make a lengthy speech to the apostles about how they 

should explain the Trinity. He just tells to proclaim his teaching and to baptize people in the name of the Trinity. 
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Andy Szmerekovsky and Gizella Becsei. May our 

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

Donation: - $200.00 donated anonymously to our church.  We thank you and pray for your intentions. 
 

Memorial Day Masses offered at Catholic cemeteries on May 28, 2018 at 10:00a.m. – All Saints 480 W. Highland 

Rd. Northfield, OH; All Souls 10366 Chardon Rd. Chardon, OH; Bishop Nelson Perez will celebrate Mass at Calvary 

Cemetery Cleveland 10000 Miles Ave. Cleveland, OH; The Masses are celebrated outdoors. Memorial Day is a day to 

honor and remember the courageous men and women who died in active military service for our country.  
 

Next Sunday – Corpus Christi Feast – The Most Holy Body and Blood of Christ. 
 

Church Dinner on Sunday June 24, 2018 - the focus is not on the dinner but on the three special commemorative 

celebrations of Fr. Antal with a Thanksgiving Mass. - The first celebration is Fr. Antal ’s golden jubilee giving thanks 

for the 50 years of serving God as a priest. - The second celebration his 30 years tenure as pastor of St Elizabeth of 

Hungary Church. - For these two commemorations he thanks God that after all these years (20 in Transylvania and 30 

in Cleveland) he can retire from his active pastoral duties as of July 1, 2018. After the Mass we will celebrate this day 

with dinner. More details and information regarding the dinner will be in next Sunday’s bulletin. Fr. Antal would like 

to celebrate this day simple and serene. The focus is on the spiritual thanksgiving not on exterior formality. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

A Szentháromság hitünk legnagyobb titka. Értelmünk fel nemfoghatja, de szívünkhöz nagyon közél van. Tisztelete 

pedig áthatja egész keresztény életünket. A háromszemélyű egy Isten megvallásával lettünk keresztények; Atya, Fiú és 

Szentlélek nevében kezdjük és fejezzük be imádságunkat; keresztény életünk öröme, hogy az Atya gyermekei, a Fiú 

testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Mindezt tudatosítsuk magunkban és éljünk ennek hitében és szellemében. 
 

Imádkozzunk a betegekért és idős gyengélkedőkért. Híveink között sokan vannak, akik valamely betegség keresztjét 

hordozzák. A felebaráti szerető jóság elvárja, hogy szeretettel gondoljunk rájuk és imát vagy fohászt mondjunk értük. 
 

Holnap Memorial Day-t – Hősök napját ünnepeljük. E napon az Egyház is kegyelettel emlékezik az elhunyt hősökre. 

Ezért ez alkalommal a katolikus temetőkben megemlékező szentmisét mutatnak be az elhunytak lelki üdvéért. Valóban, 

ez is a szeretet megnyilvánulása az elhunyt testvéreink iránt. Az angol részben azokat a keletoldali temetőket jegyeztük 

meg, amelyekben a szentmisék délelőtt 10 órakor kezdődnek és általában a magyar családok sírhelyei ott vannak. 

A magyar hősökről való megemlékezés ma délután 1 órakor lesz a Sunset Memorial Park temető kápolnájában (6265 

Columbia Rd.). Utána, ha az időjárási viszonyok engedik, a résztvevők a magyar temető részbe is ellátogatnak. 
 

Jövő vasárnap Úrnapját, az Oltáriszentség ünnepét üljük.  Mivel éppen június hónap első vasárnapja, a szentmise 

előtt 10 órától a megszokott módon közös szentségimádás lesz. A szentmise végén a körmenet helyett rövid kétnyelvű 

imádást végzünk és utána ünnepélyes szentségi áldásban részesítjük a jelenlévőket. Mivel a szentmisén résztvevő hívek 

nagyobbrészt idősek, egy része pedig nem ért magyarul, ezért ünnepi hódolatunknak e formáját megfelelőbbnek látom. 
 

Június 24-én egy megszokott, egyszerű ebédet is tartunk, DE a hangsúly nem az ebéden van.  Egyházközségünk 

plébánosa e vasárnapon hármas HÁLAADÓ ÜNNEPET tervez ünnepelni: - aranymiséjét szeretné bemutatni a még 

meglevő híveivel (50 éves papi jubileum); - mint a Szent Erzsébet templom plébánosa a 30 éves lelkipásztori 

munkájáért ad hálát az isteni Jópásztornak; - és mivel július 1-én visszavonul az aktív lelkipásztori munkától 

(nyugdíjba megy!), ezért e nap eléréséért külön is köszönetét és háláját óhajtja kifejezni a gondviselő Istennek. 

A hálaadó szentmise után egy megszokott ebédet tartunk, amelyre vonatkozólag jövő vasárnaptól információt közlünk. 

Az ünnepség egészen egyszerű és személyes lesz: a jubiláló imádságos köszönete és hálaadása a gondviselő Istennek.  
 

Zsoltár válasz: BOLDOG  AZ  A  NEMZET,   -    MELYET  AZ  ÚR  ÖRÖKBE  FOGADOTT. 


