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10th SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                                                                JUNE 10, 2018  
 

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF JUNE 11 – 17, 2018 
 

Jun. 11. Mon. …… For the better health of Andy Szmerekovsky 

 12. Tue. …… Margaret Kozma / by Dan & Klári Demetzky 

 13. Wed. …… Mary and Joe Lechner / by Leonard Toth 

 14. Thur. …… Prófusz István / végezteti családja 

 15. Fri. …… Szigeti János / by Rózsi & Tony Horvath 

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

 17. Sun.    10:30 Zsók Ferenc / végezteti leánya Anna Imecs és családja 
 

Doing God’s will van never diminish or impoverish us.  On the contrary, it will enlarge and enrich us.  Doing God’s 

will may be difficult at times. Nonetheless, it will draw us into a deeper relationship with Jesus as his disciples and a is 

brothers and sisters. What is the will of God? The will of God is what he wants for our fulfillment and happiness  
 

Keep the sick and homebound in your prayers: especially Andy Szmerekovsky, Gizella Becsei and Kathy Szabo.  

May our Gracious Healer grant them healing of mind and body, restore their strength and spirit. 
 

Donation:  $250.00 in memory of Adeline M Billings, Rev Living Trust by Christine B. Tosuni TRTEE. Thank you. 
  
Today: Office of Catechetical Service Collection.  Special Collection is taken up in all the parishes to support the 

ministries of the Office of Catechetical Services. The Office of Catechetical Services focuses on supporting and 

enhancing the catechetical initiative (PSR programs) throughout the Diocese and supports faith formation for all 

including adult faith formations, catechetical leader training and catechist formation for teachers of religion and media 

literacy and the Newman Campus Ministry program. A contribution to this collection is an investment in faith 

formation and religious education in our Diocese. Please use the special envelope and be as generous as you can.  
 

Church Dinner on Sunday June 24, 2018 with Mass at 11: 00a.m.  The focus is not on the dinner but the Mass of 

thanksgiving for the golden jubilee of Fr. Antal and celebrating 30 years as pastor of St. Elizabeth of Hungary 

Church.  Also giving thanks to God that he can retire as of July 1, 2018.  After the Mass we celebrate this event with 

the parish special dinner. The dinner menu is roast pork loin, roasted chicken with side dishes, salad, dessert and coffee.  

For ticket reservations please call the following ladies: Mary Spisak / 330-487-1800 or Ilonka Hudak at 440-944-

1384. Dinner tickets are $20.00 for adults and $10.00 for children under 12 years of age.   
 

Today– June 10, 2018 – “Buckeye Reunion Picnic” at the Hungarian Cultural Center of Northeastern Ohio on Abbott 

Rd. in Hiram, Ohio. Food served at 12:30pm. It is available for purchase prepared by the Hungarian Culture Center.  
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 
 

A sátán támadása végigvonul a történelmen. Krisztusra is ráfogták, hogy „megzavarodott”. S azóta is hány buzgó és 

jóakaratú emberre mondták és mondják, hogy bolond. Egyesek bolondságnak tartják a keresztény tanítást, igyekeznek 

nevetségessé tenni a kereszténység erkölcsi elveit. Mi azonban tudjuk, hogy Krisztus megtörte a sátán hatalmát és 

legyőzte a világot. Éljünk a Krisztus által kiérdemelt és a Szentlélek által közvetített isteni kegyelmekkel, segítséggel.       
 

Ma az úgynevezett Office of Catechetical Services második gyűjtést tartjuk.  Ezzel a gyűjtéssel az egyházmegyék 

püspökei országszerte a keresztény hitben való nevelést támogatják. Főleg a PCR programok szervezése és a hitoktatók 

képzése fontos, mivel a polgári iskolába járó tanulók hittani nevelésére itt van lehetőség. Szomorúan tapasztaljuk, hogy 

a fiatalság közömbösé válik, vagy elhagyja vallását. Ennek fő oka az, hogy az Egyház tanítását nem ismerték meg, és 

nem kapták meg a minimális vallási nevelést. E programok szervezése ebben akarja segíteni a keresztény szülőket. Az 

adományhoz külön boríték van kihelyezve. Hogy adományukat jegyezhessük, kérjük használják a külön borítékot. 
 

Június 24-én a szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. E szentmise az egyházközség plébánosának az aranymisés 

hálaadó szentmiséje lesz. Ugyanakkor megemlékezik a Szent Erzsébet egyházközségnél végzett 30 éves lelkipásztori 

szolgálatáról, valamint köszönetet mond a gondviselő Istennek, hogy 50 éves papi szolgálat után július 1-től nyugdíjba 

vonulhat. Amint már az előző értesítőkben jeleztem, az ünnepség egészen személyes és egyszerű lesz. Elsősorban 

azokkal a clevelandi hívekkel akar ünnepelni, akik a megpróbáltatások idején vele és mellette voltak, és akik azért 

jönnek, hogy vele együtt imádkozzanak és hálát adjanak a gondviselő Istennek. A szentmise után ebédet is tartunk. A 

menü a már megszokott anyák-apák napi ebéd menüje: disznó és csirke sült melléklettel, saláta sütemény és kávé. Az 

ebéd ára felnőtteknek 20 dollár, tizenkét éven aluliaknak pedig 10 dollár. Helyfoglaló jegyért hívják: Mary Spisak 

(330-487-1800) vagy Ilonka Hudak (440-944-1384) híveinket. Helyfoglaló jegyüket kérjék minél előbb. 
 

Ma, a Hiram, Ohio Abbott Rd. -on úgynevezett „Buckeye Reunion Picnic”-et tartják.  Félegytől kezdődik a Klub 

által készített magyaros ételek árusítása. Délután zene, tánc és szórakozási lehetőség. Mindenkit szeretettel várnak. 
 

Zsoltár válasz: AZ  URNÁL  AZ  IRGALOM,  -  ÉS  BŐSÉGES  A  MEGVÁLTÁS  NÁLA.  


