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Epiphany of the Lord            2016.  Január 3.                  Vízkereszt, Urunk Megjelenése  
 

    VÁLASZOS ZSOLTÁR: Válasz: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete! 
 

TODAY’S  MASS  --- For Árpád , Irén and Árpád jr., by Szentkirályi Miklós Family  
MASS INTENTIONS FOR THE COMING WEEK: 

January 4 Monday     9:00 AM Intention of Celebrant 

January 6 Wednesday 9:00 AM Intentions of our Bishop Lennon        

January 8 Friday 9:00 AM In honor of the Sacred Heart of Jesus 

January 9 Saturday 5:00 PM In English, for Deceased Fr. Ferenc Komáromi 

January 10 Sunday 11:00 AM Andrea and Krisztina Szabolcs, by Girl Scout Troop 34. 

Today is the Feast of the Epiphany of the Lord. At this time, water will be blessed and you can take 
home some holy water. Also, if you would like a blessing of your house, please contact Father.  

CONFESSIONS BEFORE MASS OR BY APPOINTMENT     
LAST WEEKEND’S COLLECTION: Sunday offering: $2,469.  Maintenance Fund $270.THANK YOU! 
New year Day, Jan. 1, Collection: $1581., Maintenance $275.;  and Special Donation $440. 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:  Beginning with this coming Saturday, we will have Mass in English at 5 PM on Saturdays. 
NEXT SUNDAY: YOUTH MASS We are looking forward to the youth participation at Mass and invite all to light breakfast 
afterwards. 

GIFTS FOR THE NEEDY:  Your  donations of warm clothing for the needy will be deivered this week. 
Many thanks for your generosity! 
DONATION SUMMARY FOR YEAR 2015.  If you would like a summary of your donation to the church for the year 2015, 
please call rectory.  We will send out the summary to only those who request it.  
ALTAR GUILD MEETING NEXT SUNDAY after Mass and after the birthday celebrations. Important events for the coming 
year will be discussed. Also, we invite all the ladies of the parish to come and join.  
OUR ANNUAL HURKA-KOLBÁSZ DINNER  will be February 7.  Details will be forthcoming.  
LOOKING AHEAD:  We are planning a pilgrimage to the shrine of Csíksomlyó, Transylvania, between May 9 and May 19, 2016, 
if there are enough participants. Estimated cost would be approximately $2,300.   If you are interested in participating, please call 
the rectory and let Father know as soon as possible, 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.  
WISHING YOU A HAPPY NEW YEAR filled with God’s blessings and may the Blessed Mother protect you throughout 
the year! 
THE DONATION ENVELOPES FOR YEAR 2016 ARE READY.  PLEASE  HELP US SAVE POSTAGE COST BY 
PICKING UP YOUR ENVELOPE BOX IN THE SUNDAY OFFICE.  
 

 

A SZENT IMRE RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 
   

IFJÚSÁGI MISE: Jövő vasárnap ifjúsági mise lesz, amelyre szeretettel várunk mindenkit. A szentmise után mindenkit 
hívunk egy kis fogadásra, január hónap szülötteinek köszöntésére! 
OLTÁREGYLET: A névnaposok köszöntése után gyűlést tart az Oltáregylet. Ezennel hirdetjük, hogy szívesen várjuk 
a tagokat és leendő tagokat!  
DISZNÓTOROS: Előre hirdetjük, hogy az idei évben, február 7-én lesz a hagyományos Hurka-kolbász ebéd. 
Részleteket később közlünk. 
  

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

HITOKTATÁS: Aki szeretne a Szent Imre templomban elsőáldozás, bérmálás vagy a keresztség szentségében 
részesülni, kérjük jelentkezzen a plébánián. A bérmálás szentségét, Dr. Cserháti Fernec püspök úr szolgáltatja ki, 2016. 
április 24-én, vasárnap. Felnőttek is jelentkezhetnek még, akiknél elmaradt a bérmálás, a keresztény nagykorúság. 

 

VÍZKERESZT: Január 3-án, Vízkereszt ünnepe, Urunk Megjelenése. Ezen a napon végezzük a vízszentelést, 
amiből vihetnek haza otthonaikba. 
 

GYŰJTÉS RÁSZORULÓKNAK. Köszönjük a rászorulóknak felajánlott adományaikat-, a héten eljuttatjuk a 
központba, ahol kiosztják a nélkülözők számára. 

 

ADOMÁNY BORÍTÉKOK: A vasárnapi irodából a borítékok felvehetők, kérjük legyenek szívesek átvenni! Akinél 
lakcím változás történt, kérjük jelezze, akár személyesen, akár a kosárba bedobva a papírt a változásokkal, továbbá, ha 
valaki szeretne a Szent Imre plábániához tartozni, nagyon örülünk annak, kifejezve ezzel is, hogy fontosnak tartják 
templomunk létét, támogatását. 
 

CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT: Előreláthatólag 2016. május 9-19. között szervezzük meg a csíksomlyói 
zarándoklatot, amennyiben lesz elég jelentkező. Az ár tájékoztató jellegű, kb. $2.300, de a repülőjegy árától függ, ami 
által csökkenhet. Kérem, aki szeretne részt venni, az jelezze mielőbb a plébánián személyesen vagy telefonon! 
Részletek a hirdetőtáblán olvashatók, vagy a plébánián tájékozódhatnak személyesen. 
IGAZOLÁS ADOMÁNYRÓL: Aki az önkéntes adományozásáról igazolást szeretne kérni, az jelezze a plébánián! 
ANGOLNYELVŰ MISE: Jövő szombat estétől, január 9-től, elkezdődnek a szomabat esti szentmisék, amelyek angol 
nyelven lesznek celebrálva. 
HÁZSZENTELÉS: Aki szeretné házát, megszenteltetni, jelezze szándékát a plébánián telefonon vagy személyesen! 



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


