
Meghívó

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
2018. június 17-én apák napi ebédünkre, amely 12 órakor kezdődik. Előtte ma-

gyar nyelvű istentiszteletünk lesz 11 órakor. 

Új címünk: 20300 Hilliard Boulevard, Rocky River, OH 44116.

Egybesült finom marhát és sertést készítünk az egyháznál,  körítést kérnénk szé-
pen mindenki hozzon. Vagy gyümölcsöt, édességet. Fagylaltot egyházunk vesz.

Szeretettel várjuk Hittestvéreinket.

Ünnepeljük együtt az Édesapákat, mondjunk hálát értük az Úristennek.

Lelkipásztori szeretettel, Tamásy Éva

Uram!

A héten a magyar iskolában a gyerekek gyönyörű kakaso-
kat festettek.
Az egyik képen a kakas mellett ott egy csibe. Mondom a 
gyerekeknek. Uram, hogy a családban kakas az apa. Mire 
ők, Uram egy hangon bizonygatják, hogy igen, és az apa 
ugyanúgy szereti, védi. Őrzi gyerekeit, mint az anya.
Uram, köszönjük Neked a jó apákat! Köszönjük mindazo-
kat, akik együtt kerékpároznak, együtt fociznak, együtt bar-
kácsolnak, együtt beszélgetnek gyerekeikkel. És különösen 
köszönjük a gyermekeikkel együtt imádkozó apákat. Adj, 
Uram a mi nemzetünknek jó apákat, akik együtt kerékpá-
roznak, együtt fociznak, együtt barkácsolnak, együtt be-
szélgetnek, és együtt imádkoznak a gyermekeikkel. Akkor a 
mi nemzetünket nem kell többé félteni. Ámen



Invitation
We are cordially inviting everyone to our June 17, 2018 Fathers’s Day 

luncheon, which will begin at 12 noon. 
Before the event we will hold a church service at 11 am in Hungarian 

language. 

Our new address: 20300 Hilliard Boulevard, Rocky River, OH, 44116. 

We are preparing beef and pork baked in one peace, please everyone 
bring side dishes, or fruits and pastries. Our church will provide ice 

cream.

We are inviting our Brothers and Sisters with great love.

Let’s celebrate Fathers, let’s thank God for them.

With pastoral love, Eva Tamasy

My Lord!

This week in the Hungarian School children painted beautiful  roos-
ters. In one of the pictures there is a chick. I told the children that in the 
family the rooster is the father. In return they confirmed that yes, and the 
father loves them the same way and protects them just like the mother.

Lord, thank you for the good fathers! Thank you for those who bike, play 
soccer and do DIY and talk to their children. And especially greetings 
to the fathers who pray together with their children. Lord, please give 
our nation good fathers who bike, play soccer, do DIY and talk to their 
children as well as pray with them together. Then our nation shouldn’t be 
feared for.


