Árpádházi Szent Erzsébet Plébánia
819 - 13 Avenue SW, Calgary, Alberta

TELEFON : (403) 228-3834

Liturgikus év: B
1) Hétköznapok

(febr. 12 –febr. 17):

2018. február 11.
Hétfő,
Kedd,
Szerda,
Csütörtök,
Péntek ,
Szombat,

2) Február 18-i vasárnapi mise:

február 12. – este 6.30 – cserkész összejövetel
február 13. – imaóra 11.00, mise 12.00
február 14. - 9.30 – nyugdíjasok találkozója –
mise 12.00
február 15. – mise 12.00
február 16. – mise 12.00
február 17. - du.5.00 szentségimádás és szentgyónás
este 6 óra – angol mise – in English
Rózsafűzér – 10.00 Szentgyónás - 10.00
Szentmise – 10:30

3) Határtalan szeretet és könyörület (vasárnapi elmélkedés – február 11.):
Jézus tetteit vizsgálva, különösen azokat, melyek ellenkeztek a farizeusokkal, azt a helytelen következtetést
vonhatnánk le, hogy Jézus nem engedelmeskedett a mózesi, zsidó törvényeknek. Jézus egész működésének
központja volt, hogy felébressze az embereket és megismertesse velük az isteni szeretetet és könyörületet. Ha
pedig a vallás szabályai, törvényei vagy azok alkalmazása eltérnek Isten igaz szellemiségétől, akkor Jézus tettei
próbálták meg visszahozni ezt a hiányzó szellemiséget és megmutatni a népnek Isten szeretetét.
A mai Evangéliumban (Márk 1, 40-45) egy leprás nem engedelmeskedett a mózesi törvényeknek, melyről az
első olvasmány beszél. Jézus nem bíráskodott felette, nem ítélte el a leprást azzal, hogy kimondaná, a mózesi
törvény megszegésével veszélyezteti a közösséget, inkább kinyújta kezét és megérinti őt (ez sem volt
megengedett). Ezzel a tettel mutatta meg Jézus a szeretetet és könyörületet, mely sajnálkozó szívéből eredt. Mi
is, Jézus követőiként képesek vagyunk-e kimutatni a mások iránti, a társadalom elvárásain felüli szeretetünket
és könyörületességünket? Nagyböjt idején végre tudnánk-e hajtani hetente egy ilyen tettet? Gondoljunk olyanra
családunkban, ismeretségi körünkben, környezetünkben, akivel “leprásként” bántunk. Kérjük Isten kegyelmét,
hogy könyörületes szívünket képesek legyünk megnyitni hetente legalább egy embertársunk felé.

4) Hamvazószerda – a Nagyböjt kezdete:
Hamvazószerda – február 14-e - kötelező böjti nap, húsételtől való megtartóztatással. Tekintettel korunkra és
egészségi állapotunkra, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy megtapasztaljuk Isten szeretetét ezen az idei
Bálint napon.
Megjegyzés az Egyházi naptárból:
A keresztény böjtölés teljes, átfogó jelentése, amikor megvonjuk magunktól az ételt, hogy képesek legyünk
befogadni az imát, megosztani az éhezők szenvedését és anyagi megtakarítással segíteni a szegényeknek. A böjt
a magunkra kirótt büntetés, mellyel kinyitjuk szívünket Isten és embertársaink felé, a tisztulás és a lelki
felszabadulás eszköze, hitünk mélységének tanuja.

5) Készítsük fel szívünket a méltóság és az áldás napjaira: Közel van Nagyböjt, ez ebben az évben
február 14-én kezdődik. Előfordulhat, hogy rossz érzéssel várjuk ezt az időszakot, emlékezve múltbeli
önmegtartóztatásainkra és áldozathozatalainkra. Lehetéges, hogy ezeknek a napoknak szomorúan nézünk elébe,
arra gondolva, hogy az Egyház megfoszt bennünket az örömöktől azzal, hogy Jézus szenvedéseire emlékeztet
bennünket. Ám valójában... a Nagyböjt a méltóság és az áldás időszaka. Ha szeretnénk visszaszerezni elveszett
belső örömeinket, ez az az időszak, amikor megtehetjük azt. Az Egyetemes Egyház azon dolgozik, hogy
szívünket megújítsa és embertársaink heves vágya pedig az, hogy keressék és megtalálják Istent. Kívánjuk,
hogy ebben az évben ez az időszak áldásokban gazdag legyen.
6) Lelkinap: Témája: A leginkább szeretett felajánlása. Február 24-én, a hónap utolsó szombatján a
félnapos lelkinap du. 2 órakor kezdődik és a 6 órás misével zárul. Azoknak, akiket legjobban szeretünk ajánljuk
fel legbecsesebb kincsünket. Az fájdalmas lehet, ha nem a szeretett személy kapja ezt meg. De ez a fájdalom
szeretetté válik abban a pillanatban, amikor azt szeretteinknek nyújtjuk. Mi Isten szerettei vagyunk és ha Ő az
általa legjobban szeretett kinccsel ajándékoz meg bennünket, akkor mi mit nyújtunk neki viszonzásként ezért a
szeretetért? Jöjjenek és ismerjék meg azt a végtelen szeretetet. Jelentkezési határidő: február 20. (Kávéról és
uzsonnáról gondoskodunk.)
Jelentkezés a 403-454-4770-es telefonszámon vagy SaintElizabethChurchCalgary@gmail.com email címen.

7) Tavaszi bazár: A tavaszi bazár ebben az évben március 17-én lesz. Rendeléseket a mai naptól veszünk
fel. Kérjük tudassák ezt barátaikkal, ismerőseikkel.
Szent áldások ideje az Egyházközségünkben:
Egyházközségünk tagjai imádkozni fognak egy Miatyánkot és három Üdvözlégy Máriát, minden nap a böjt napjaiban február
14-től kezdve, pontosan este 8:00 órakor. Kapcsolódjunk be mindannyian ebbe az ima sorozatba. Erre a rövid időre
tegyünk félre minden tevékenységet és imádkozzunk kölcsönösen egymásért.

ST. ELIZABETH OF HUNGARY
Roman Catholic Parish
(Parish Bulletin for February 11, 2018)
AT THE PARISH - this week (Feb. 12 – Feb. 18):
12 Monday :
06.30 pm
Scouts Gathering
A Sacred time of blessings in the Parish:
13 Tuesday :
11.00 am
Prayer Hour
Everyone from the parish is going to pray one Our Father
:
12.00 noon Holy Mass
and three Hail Mary at exactly 8 pm every day during the
14 Wednesday :
09.30 am
Seniors Gathering Season of Lent starting on February 14. Others will be
praying for you. Please break from all your activities and
:
12.00 noon Holy Mass
pray for others too.
15 Thursday :
12.00 pm
Holy Mass
16 Friday
:
12.00 pm
Holy Mass
17 Saturday :
05.00 pm
Exposition of the Blessed Sacrament / Confessions available
:
06.00 pm
Holy Mass in English
18 SUNDAY :
10.00 am
Rosary / Confessions available.
:
10.30 am
Holy Mass in Bilingual - (Hungarian/English)
:
11.30 am
Coffee/social (after Mass)
LOVE AND COMPASSION beyond the borders: (Reflections for Sunday, February 11)
Going through the different acts of Jesus especially those that sound confrontational with the Pharisees, we could
be tempted to a misguiding conclusion that Jesus disobeyed the laws given by Moses and those that where
practised by the Jewish religion. The whole point of the actions of Jesus at different times of His ministry is to
awaken people and express to them the immensity of God’s love and compassion toward us. If the rules and laws
or the practises of faith have gone astray from the real spirit and the heart of God, His actions tried to restore this
missing spirit and the love of God amidst His community.
In today’s Gospel (Mark 1.40-45) when this leper was disobeying the law of Moses which is expressed in the first
reading, Jesus doesn’t take the role of judging and policing him saying that he is breaking the law of their religion
established for the health safety of others. But rather Jesus stretches out his hand and touches him (which was also
not allowed). This was to express the heart of God and the love and compassion that flowed from his pitiful heart.
Can we, as followers of Jesus express our love and compassion to others little beyond what our culture and
society demands of us? Could we take up at least one outreaching action a week during this upcoming Season of
Lent? Think of someone of your family or past friends or some known people or someone around you whom you
have treated as a leper. Pray for God’s grace and plan to stretch out your compassionate heart at least to one
person a week.
ASH WEDNESDAY – The beginning of the Season of Lent
Ash Wednesday, February 14 is the Universal day of fasting and abstinence from meat. Considering our age and
health, let us do our best to experience the love of God from this Valentine’s Day.
A Note from the Liturgical Calendar:
Christian fasting obtains its full meaning when we deprive ourselves of food in order to be more open to prayer,
to share more in the suffering of those who are starving and to save money to give to the poor. Fasting is a
penitential discipline intended to open our hearts to God and others, a means of purification and spiritual
liberation, a witness of the depth of our faith.
GETTING OUR HEARTS SET for the DAYS OF GRACES AND BLESSINGS:
Lent is fast approaching and begins on February 14. At some time or due to our past experiences of forced
abstinence and sacrifices during this season, we could/might have taken the negative approach to the Season of
Lent. We may see it as days of sadness and a time when the joy of our life is taken away by the Church or by
reflecting on the suffering of Christ. But in reality… Lent is a Season of Grace and a Season of Blessings. If we
wish to start searching or regaining the lost inner joy of our lives, this is the Season! When the whole of the
universal Church in one mind and heart is striving for one thing – to renew our heart, that this ardent desire of all
our brothers and sisters fills the atmosphere of the entire world seeking for God and His life. Let us start
expecting this Season this year to bring us more blessings.
RETREAT:
Theme: Offering the most loved. Begin on Feb. 24 from 2 pm and ends with the Mass at 6 pm.
To those we love the most, we like to offer that which is most loved by us and the best that we have. It pains to
offer the same to someone else. But the same pain is replaced with love and joy when it comes to our loved ones.
We are most loved by God and if He has the most loved to offer us, what do we have to offer Him in return for
His love for us?
Come join us to explore His unconditional love toward us.
Register by Feb. 20: SaintElizabethChurchCalgary@gmail.com or 403-454-4770
SPRING BAZAAR:
The Spring Bazaar will be on March 17. We will start taking the orders from this Sunday, February 11. Please
pass on this message to your friends and help us in this fundraising effort.

