
Saint Emeric Roman Catholic Church 
1860 West 22nd. St. , Cleveland, Ohio 44113 
Tel.: 216-861-1937         www.stemeric.com 

Administrator:  Fr. András Mezei  
**************************************************************************************** 

3nd Sunday in Ordinary Time            2016.  Január 24.                  Évközi 3. vasárnap  
    VÁLASZOS ZSOLTÁR: Uram Istenem, * örök életet adó igéid vannak. 
 

TODAY’S  MASS  --- For Ilona Kabdebó, by Strada Family 
MASS INTENTIONS FOR THE COMING WEEK: 

January 25 Monday     9:00 AM For Gyula Bethlenfalvy , by Family 

January 27 Wednesday 9:00 AM For intention of Celebrant    

January 29 Friday 9:00 AM For Csibi Family in Thanksgiving 

January 30 Saturday 5:00 PM For Sári and Viktor Falk, by Peller – Falk Family   

January 31 Sunday 11:00 AM For Ildikó Kőrössy, by János Kőrössy 

CONFESSIONS BEFORE MASS OR BY APPOINTMENT     
LAST WEEKEND’S COLLECTION: Sunday offering: $2,016.  Maintenance Fund:  $75.,and Special Donation 
given in loving memory of John Molnar: $840. by Family and $380. by friends . THANK YOU!  
************************************************************************************************ 
PLEASE PRAY FOR THE DECEASED, as always,  
PRAY FOR THE SICK OF THE PARISH, Mary Nemeth, Hédi Kocskár, Bev Kimár, Fred and Irene Glunz 
NEW MASS TIME:  Please note that we will have Mass in English at 5 PM on Saturdays.   
HEARTFELT CONGRATULATIONS to Steve and Susan Szappanos on the occasion of their 60th wedding 
anniversary.  May God bless them abundantly, and give them many more years together with their loving family.  
OUR ANNUAL HURKA-KOLBÁSZ DINNER  will be February 7.  Menu: Traditional soup, pork sausage and rice sausage, 

sauerkraut, oven roasted potatoes, and apricot jam filled puff pastry. Adults $20., students $12. and children under 6 free. : Also 
sausage and hurka (rice sausage) can be ordered in 3 lb. packages for $15. and puff pastryfor $9. a dozen.  For dinner 
reservations or sausage and pastry order, please call one of the ladies by February 3:   

Zsula Marika 216-676-5863 vagy Sedenszky Orsolya 330-963-7035 vagy  Beodray  Piri 440-356-8985. 
LOOKING AHEAD:  We are planning a pilgrimage to the shrine of Csíksomlyó, Transylvania. The tour bus for our group will 
leave Budapest on May 11 and return to Budapest on May 20, 2016, and will cost about $700.   The airplane trip from Cleveland to 
Budapest is up to each individual, as people’s desired times varied so much.    If you are interested in participating, please call the 
rectory and let Father know by January 31,, so that all the necessary group preparations can be made in a timely manner.  For 
further details, please look for posters on the bulletin board or call the rectory.  
THE DONATION ENVELOPES FOR YEAR 2016 ARE READY AND ARE IN THE SUNDAY OFFICE.  PLEASE  HELP 
US SAVE POSTAGE COST BY PICKING UP YOUR ENVELOPE BOX BY FEBRUARY 7.  
DONATION SUMMARY if you wish to receive a financial summary of your 2015 donations to the church, please call Rectory. 
**DURING THE WINTER MONTHS DUE TO THE SNOW AND ICE and FOR YOUR SAFETY, the main entrance with 
the many outdoor steps and the side entrance to the Market parking lot will NOT be used  .  Please use the other 3  entrances.  
Also, please leave the parking spaces in the driveway between the church and the rectory for those physically challenged. 
NEXT SUNDAY – if you wish to help in removing the Christmas decorations from the church, please stay after the Mass.  
TODAY - SECOND COLLECTION –   for the Catholic University of America. Thank you for your generosity.  
 
 

A SZENT IMRE RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 
   
MÁSODIK GYŰJTÉS: Mai második gyűjtés van a katolikus felsőoktatás javára. Köszönjük támogatásukat! 
DISZNÓTOROS: Február 7-én lesz a hagyományos Hurka-kolbász ebéd. Aki szeretne részt venni az ebéden, vagy 
szeretne rendelni elvitelre, kérem jelentkezzen helyfoglalásért február 3-ig az alábbi asszonyok egyikénél:  
Zsula Marika 216-676-5863 vagy Sedenszky Orsolya 330-963-7035 vagy  Beodray  Piri 440-356-8985. 

Menü: Húsleves, Hurka és kolbász, sonkás-csülkös párolt savanyú káposztával és pirított burgonyával.       
Desszert: baracklekváros hájas tészta sütemény. Ebédjegy ára $20, diákoknak $12, 6 éven aluliaknak ingyenes. 
Elvitelre: 3 fontos csomagolásban hurka vagy kolbász, $15. Hájastészta egy tucat $9.  

SZENTGYÓNÁS: A szentmisék előtt, illetve megbeszélés szerint lehet szentgyónást végezni. 
HITOKTATÁS: Aki szeretne a Szent Imre templomban a bérmálás vagy a keresztség szentségében részesülni, kérjük 
jelentkezzen a plébánián. A bérmálás szentségét, Dr. Cserháti Fernec püspök úr szolgáltatja ki, április 24-én, vasárnap.  
ADOMÁNY BORÍTÉKOK: A vasárnapi irodából a borítékok felvehetők, kérjük legyenek szívesek átvenni! Február 
15 után kipostázzuk, de ha lehet sporolják meg nekünk a postaköltséget. Amennyiben szeretne a Szent Imre 
plébániához tartozni, nagyon örülünk annak, kifejezve ezzel is, hogy fontosnak tartják templomunk létét, támogatását. 
CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT: 2016. május 11-20. között szervezzük meg a csíksomlyói zarándoklatot. Kérem, 
aki szeretne részt venni, az jelezze legkésőbb január 31-ig a plébánián személyesen vagy telefonon! Részletek a 
hirdetőtáblán olvashatók, vagy a plébánián tájékozódhatnak. Mivel a legtöbb jelentkező előbb szeretne Magyarországra 
utazni, és tovább szeretne maradni, ezért kell a repülőutat egyénileg megoldani, ami ár szempontjából még kedvezőbb.  
IGAZOLÁS ADOMÁNYRÓL: Aki az önkéntes adományozásáról igazolást szeretne kérni, az jelezze a plébánián! 
ANGOLNYELVŰ MISE: Szombat estétől, január 9-től, elkezdődtek a szomabat esti szentmisék, amelyek angol 
nyelven lesznek celebrálva. 
GRATULÁCIÓ: Szappanos István és Zsuzsa, 60. házassági évfordulójuk alkalmából, Isten áldását kívánjuk életükre, 
hogy még sok-sok éven át együtt élhessék a házasság szentségét jó erőben és egészségben szeretteik körében! 
KARÁCSONYI DEKORÁCIÓ: Kérjük, hogy aki szeretne segíteni a diszítések leszedésében, az maradjon itt a 
szentmise után jövő vasárnap! 
BEJÁRATI AJTÓK: Téli időszakban a jegesedés miatt a templomhomlokzat két oldalajtaján, illetve a plébánia felől 
lehet bemenni a templomba! Kérjük a parkolóhelyek szabadon hagyását az udvaron a nehezen közlekedők számára! 
HÁZSZENTELÉS: Aki szeretné házát, megszenteltetni, jelezze szándékát a plébánián telefonon vagy személyesen! 

AKIK A HÉTEN ÜNNEPLIK SZÜLETÉS VAGY NÉVNAPJUKAT, AZOK SZÁMÁRA ISTEN ÁLDÁSÁT KÉRJÜK! 


