
 

 

 

Árpádházi Szent Erzsébet Plébánia 
819 - 13 Avenue SW, Calgary, Alberta               TELEFON : (403) 228-3834  

Liturgikus év: B               2017. december 10. 
 

 

1) Hétköznapok  Kedd,   december 12. – imaóra 11.00, mise 12.00   
(dec.11 –dec.16): Szerda,   december 13. -  9.30 – nyugdíjasok találkozója 
                               mise  12.00  

Csütörtök,  december 14. – mise  12.00 
Péntek , december 15. – mise 12.00   
Szombat, december 16. -  du.5.00  szentségimádás és szentgyónás                                         

este 6 óra – angol mise – in English 
                             

2) December 17-i vasárnapi mise:  Rózsafűzér – 10.00 Szentgyónás - 10.00  
Szentmise – 10:30  
 

3) Karácsonyi és újévi miserend: 
December 24.   este 6 óra angol mise – in English 
    este 10 óra kétnyelvű szentmise 
December 25.   de. 10.30 kétnyelvű szentmise 
December 31.   du. 5 óra évvégi hálaadó szentségimádás  
    este 6 óra kétnyelvű szentmise 
Január 1.   de. 10.30 kétnyelvű szentmise 
 
4) Készítsük elő az utat az Úrnak (vasárnapi elmélkedés – december 10.):    Nemzedékek 
során a próféták felkészítették az embereket a Messiás érkezésére. Ő az, aki elveszi a bűneinket és 
jelenlétében az elveszetett bárányok is megkerülnek. Keresztelő Szent János szintén a Messiás eljövetelére 
készítette fel kortársait azzal, hogy az Ő üzenetét hirdette. Nekünk is, ahhoz hogy megtapasztaljuk Jézust 
az életünkben, elő kell készítenünk az utat a számára. Az Úr üzenete körülvesz, eláraszt bennünket, de ez 
csak akkor hallható számunkra, ha szívünkben is készek vagyunk azt befogadni.  
Karácsonykor az Egyház ismételten arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus elveszi a bűnöket és törődik az 
elveszettekkel. Érezzük Isten szeretetének melegét ebben a karácsonyi időszakban is. 
 
 

5) Őszinte nagyrabecsülésünket és hálánkat fejezzük ki:  Köszönet mindazoknak, akik az  
őszi bazáron és a Szent Erzsébet napi ünnepségben tevékenyen részt vettek. Tevékenységük akár lelki 
jellegű volt, akár a mi lelki megerősödésünkben játszott szerepet, nem tudjuk eléggé szavakban kifejezni 
hálánkat a hosszú órák, napok és hónapok sokszor megerőltető, áldozatos munkájáért. Nincs elég szó arra, 
hogy kellően meltányoljuk segítségüket. Az egyházközség őszinte nagyrabecsülését fejezi ki Önöknek 
bármilyen kis vagy nagy feladatot vállaltak is a bazárban.  
Ezen az adománygyűjtő akción keresztül mindannyian a templom érdekében munkálkodtak és mások felé 
Szent Erzsébet életét is népszerűsítették. Továbbra is imádkozzunk azokért, akik értünk erejüket 
megfeszítve dolgoztak és kérjük Isten végtelen áldását rájuk, családjukra és szeretteikre. 

Karácsony szívbőljövő megünneplése során mindennap próbáljunk meg elvonulni csendes  
kapcsolatteremtésre az emberré vált Úrral. 

 



 

 

 

ST. ELIZABETH OF HUNGARY 
Roman Catholic Parish 

(Parish Bulletin for December 10, 2017) 
 

AT THE PARISH - this week (Dec. 11 – Dec. 17): 
12 Tuesday    : 11.00 am Prayer Hour 

: 12.00 noon Holy Mass 
13 Wednesday : 09.30 am Seniors Gathering 
 : 12.00 noon  Holy Mass 
14 Thursday    : 12.00 pm  Holy Mass 
15 Friday         : 12.00 pm  Holy Mass 
16 Saturday     : 05.00 pm Exposition of the Blessed Sacrament / Confessions available 
 : 06.00 pm Holy Mass in English 
17 SUNDAY : 10.00 am  Rosary / Confessions available. 

: 10.30 am         Holy Mass in Bilingual - (Hungarian/English) 
   : 11.30 am Coffee/social (after Mass) 
 
CHRISTMAS / NEW YEAR MASS TIMES:  
December 24 : 06.00 pm Holy Mass (in English) 
  : 10.00 pm Holy Mass - (in Bilingual - Hungarian/English) 
December 25 : 10.30 am  Holy Mass - (in Bilingual - Hungarian/English) 
December 31 : 05.00 pm A special guided Adoration time (thanking God for the Year) 
  : 05.30 pm  Holy Mass - (in Bilingual - Hungarian/English) 
January 1 : 10.30 am  Holy Mass - (in Bilingual - Hungarian/English) 
 
PREPARE THE WAY FOR THE LORD: (Reflection for Sunday, December 10) 
For generations, the prophets prepared the people to experience the Messiah who was to come. He would 
take the season of sin away and His presence will find the lost and will take care of His sheep. John the 
Baptist too made the close preparation in preparing people to hear the message of Jesus through His words 
and ministry. In order to experience Jesus in our lives, we need to prepare the way for the Lord. His message 
is all around us, but is audible and can be experienced only if our hearts are prepared and ready to hear it.  
With Christmas, the Church once again reminds us that Jesus had come to end the season of sin and find and 
care for the lost. Let us experience the warmth of God’s love during this Christmas. 
 
OUR SINCERE APPRECIATION – We are grateful!: 
We thank all those who were involved in the Fall Bazaar and the Parish Feast. Whether your activities were 
spiritual or those ultimately leading us to our spiritual wellness, the demanding sacrifices of hours and days 
and even months of hard-work that have gone in especially in the preparation of the bazaar cannot be 
expressed in words. And no amount of words would be ever enough to proportionately acknowledge your 
work. The parish greatly appreciates all that you have done in a little or in a big way. 
Through this fundraising bazaar, you have worked on behalf of all of us to support this parish and at the 
same time promoting the life of St. Elizabeth of Hungary to others.  
Let us continue to pray for all those who have struggled on our behalf and also pray for God’s abundant 
blessings upon their families and their loved ones. 

To celebrate a meaningful Christmas, try to make some time of silence everyday away  
from the busy activities and connect your heart with God in reflecting on God becoming man.


