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

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

Feast of All Saints                 2015.  November 1.        Mindenszentek ünnepe 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram. 
 

TODAY’S  MASS  ---  For Katalin and András Fridrich, by Irma Fridrich                                                                   
MASS INTENTIONS FOR THE COMING WEEK: 
November    2 Monday        9:00 AM  For Sándor O’Railly, by Peller Family 
      4 Wednesday  9:00 AM For intention of Celebrant 
                     6 Friday  5:00 PM  For Bishop László Irányi, by Irma Fridrich 
      7 Saturday  9:00 AM For Anna Bitz, by Zsula Family 
                     8 Sunday 11:00 AM For the Faithful, Saint Emeric Feast Day 
CONFESSIONS BEFORE MASS OR BY APPOINTMENT         
LAST WEEKEND’S COLLECTION: Sunday offering: $1,244.  Maintenance Fund $150. THANK YOU! 
*************************************************************************************** 
PLEASE PRAY FOR THE DECEASED, as always. 
PLEASE PRAY FOR THE SICK OF THE PARISH, especially Mary Nemeth, Hédi Kocskár, Bev Kimár, Fred and 
Irene Glunz, Annamária Varga, László Huszár, Erzsébet Simon. 
 

PLEASE NOTE ---MASS TIME NEXT SUNDAY AND SUNDAYS AFTERWARDS WILL BE AT 11 AM. !!!!! 
 

TODAY IS THE FEAST OF ALL SAINTS, when we remember all the saints, even all whose names are not in the 
church calendar.  
MONDAY, NOVEMBER 2,  IS ALL SOULS DAY, when we pray for the poor souls in purgatory.  That is, we 
remember the “Church Suffering”.  In many places it is customary the night before to visit the graves of loved ones in 
the cemetery,  decorate the graves with flowers, wreaths, and candles, reminding us that eternal light may shine for the 
souls of those departed ones.  In Hungary, this is also a beautiful custom, where as many candles are lit, as number of 
deceased family members.   
FIRST FRIDAY – following 5 PM Mass, we invite all to come to a discussion of forming a Rosary Society here. 
VISITING THE SICK IS ONE OF THE MOST BEAUTIFUL WORKS OF MERCY: Fr. András Mezei will visit 
sick and homebound parishioners.  If you or a family member would like a visit, please call Rectory. 
PLEASE NOTE --- ANYONE WISHING TO RECEIVE THE SACRAMENT OF CONFIRMATION or FIRST 
HOLY COMMUNION  this coming Spring, please call the Rectory now as soon as possible, so that the arrangements 
can be made for the appropriate sacramental preparations and instruction. 
NEXT SUNDAY !!!!    ST. EMERIC FEASTDAY CELEBRATION --- SUNDAY, NOVEMBER 8, beginning 
with Mass at 11 AM, followed by dinner afterwards.  Dinner Menu:  Traditional homemade chicken soup, half chicken 
with smoked bacon, ham and mushroom based stuffing, new potatoes and vegetable side, and new specialty dessert-
Somlo Trifle, coffee. Dinner tickets are $18. for adults, $10. for students, and free for children 5 and under . To make 
reservations for the dinner, please call one of the following ladies:  

Marika Zsula 216-676-5863 or Orsolya Sedenszky 330-963-7035 or Piri Beodray  440-356-8985. 
 
                   A SZENT IMRE RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 
 
VASÁRNAPI MISE: Jövő vasárnaptól kezdve a vasárnapi szentmisék 11 órakor kezdődnek! 

 

MINDENSZENTEK: Mai vasárnap Mindenszentek ünnepe, azon összes szenteknek az ünnepe, akikről a naptár név 
szerint nem emlékezik meg. 
HALOTTAK NAPJA: A katolikus egyházban a Mindenszentek utáni nap nov. 2. a tisztítótűzben szenvedő lelkek 
emléknapja. Ezen a napon a „küzdő egyház” tehát a „szenvedő egyházról” emlékezik meg. Általános szokás szerint az 
előtte való nap délutánján, a „halottak estéjén” rendbe hozzák a sírokat; virágokkal, koszorúkkal feldíszítik, és az este 
közeledtével gyertyákkal, mécsesekkel kivilágítják, „hogy az örök világosság fényeskedjék” az elhunytak lelkének. 
Idegenben elhunyt, ismeretlen földben nyugvók emlékének a temetőkereszt vagy más közösségi temetőjel körül 
gyújtanak gyertyát. Elterjedt szokás szerint ezen az estén otthon is égett a gyertya, mégpedig annyi szál, ahány halottja 
volt a családnak. 
 

SZENTGYÓNÁS: A szentmisék előtt, illetve megbeszélés szerint lehet szentgyónást végezni. 
 

BETEGLÁTOGATÁS: Irgalmasság egyik legszebb megnyilvánulása a betegek látogatása, gondozása, ezért kérem 
hívjanak bátran beteg testvéreinkhez. 
 

HITOKTATÁS: Aki szeretne a Szent Imre templomban elsőáldozás, bérmálás vagy a keresztség szentségében 
részesülni, kérjük jelentkezzen a plébánián.    
 

SZENT IMRE BÚCSÚ: Előre hirdetjük, hogy templomunk búcsúünnepe, november 8-án vasárnap 11 órakor 
kezdődik! Aki szeretne részt venni a búcsúi ebéden, kérem jelentkezzen helyfoglalásért az alábbi asszonyok egyikénél: 
Zsula Marika 216-676-5863 vagy Sedenszky Orsolya 330-963-7035 vagy  Beodray  Piri 440-356-8985.Menü: Újházi 
tyúkhúsleves, füstölt szalonnás, erdei gombás és darált sonkás töltelékkel töltött csirke új burgonyával és zöldségekkel, 
desszertként Somlói galuska és kávé.      Ebédjegy ár: $18., Diákoknak $10., 6 éven aluliaknak ingyen.  
 
 

RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT: Pénteken a szentmise után szeretettel várom megbeszélésre azon testvéreimet, akik 
szívesen imádkoznának naponta legalább egy tízed rózsafüzért közösségünkért!  

 
Akik a héten ünneplik születés vagy névnapjukat, azok számára Isten bőséges áldását kívánom! 
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