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

Liturgikus év: B

1) Hétköznapok
(jan. 8 –jan.13):

TELEFON : (403) 228-3834

2018. január 7.
Hétfő,
Kedd,
Szerda,
Csütörtök,
Péntek ,
Szombat,

2) Január 14-i vasárnapi mise:

január 8. – este 6.30 – cserkész összejövetel
január 9. – imaóra 11.00, mise 12.00
január 10. - 9.30 – nyugdíjasok találkozója –
mise 12.00
január 11. – mise 12.00
január 12. – mise 12.00
január 13. - du.5.00 szentségimádás és szentgyónás
este 6 óra – angol mise – in English
Rózsafűzér – 10.00 Szentgyónás - 10.00
Szentmise – 10:30

3) Isten állandó jelenléte – Vízkereszt: Isten folyamatosan megmutatja önmagát és azt is, hogy
milyen terve van számunkra. Ez a megmutatkozás lehet nagy vagy akár kismérvű is. Mi sem mesélünk el
egy történetet másoknak egy másodperc alatt. Nekünk is hosszabb időre van szükségünk ahhoz, hogy
megmagyarázzuk a történet egy nehezebb részletét annak, aki még nem ismeri azt. Ugyanígy Isten is,
mindennapi életünk során, lépésről lépésre ismertet meg tervének részleteivel. Van úgy, hogy megmutatja
tervének egy olyan jelentős részletét, amit nekünk nehéz megértenünk.
Ma Urunk megjelenését ünnepeljük, amikoris a három király meglátogatta a kis Jézust. Ők azt is
felismerték, amit mások nem láttak meg. Azzal, hogy idegen országból érkeztek, Isten nemcsak a
kiválasztott nép előtt, hanem minden nemzet előtt megmutatta magát.
4) Új adakozási borítékok: Kérjük, hogy az előtérben vegyék fel az új borítékjukat. Lehetséges, hogy
az új évben megváltozott a borítékszámuk. Ha nincs még borítékjuk, vegyenek fel egy név nélküli dobozt.
Kérjük, írják rá a nevüket és címüket az irányítószámmal együtt. Ez szükséges az adóigazoláshoz és a
plébániai adminisztrációs munkához. Minden adatot bizalmason kezelünk. Kérjük, hogy írják rá
telefonszámukat (vezetékes vagy mobilszámot) is, mellyel ugyancsak segítik a plébániai munkát.
Bármikor, amikor szeretnének adakozni, de nincs állandó borítékjuk, használjanak bármilyen borítékot és
írják rá a fenti adatokat.
Hiányzó adatok: 2017-ben számos hívőnk adakozott borítékot használva, de sajnos nem írták rá nevüket
és címüket. Ezek a borítékszámok a következők: 51, 156, 169, 176, 177 és 182. Kérjük, hogy ezen
borítékok használói jelentkezzenek a plébánián, mert a fenti adatok nélkül nem tudjuk kiküldeni az
adóigazolást.

5) Köszönet és Isten áldása: Köszönet imáikért és mindazért, amit templomunkért tettek az elmúlt
évben, bármennyire is apró volt az, akár adakozásukkal, akár önkéntes munkájukkal, mellyel Isten
szeretetét hirdették. Isten áldása legyen Önökön és szeretteiken. A karácsonyi időszak lezártával, az új
évben is legyen részük mindabban, amit Jézus hozott az embereknek (Öröm, Béke, Szeretet és Remény).
Mindent nagyon köszönünk.

6) A Keresztény egység hete – a magyar templomokban: A Keresztény Egyházak ebben a
hónapban igyekeznek elmélyíteni meglévő kapcsolataikat. A Szent Erzsébet Egyházközség és a Kálvin
Református templom hívei találkoznak és imáikkal emlékeznek a keresztény egység hetére.
- Január 21-én du. 12.30-kor a Szent Erzsébet templomban (félórás imaóra, majd 1 órakor ebéd). Az ebéd
étrendje: gombás sertéstokány, petrezselymes burgonya, rizs és édesség. Nincs belépőjegy, de
adományukat köszönettel elfogadjuk és azt elhelyezhetik a kitett dobozba.
- Január 28-án du. 12.30-kor a Kálvin Református templomban (félórás imaóra)
Kérjük, hogy jöjjenek el és ünnepeljük együtt a kereszténység egységét, és a fenti két vasárnapi szertartást
követően közösen imádkozzunk ezért a célért.

Ahogy várjuk az új év örömeit, készüljünk fel Isten áldásaira is.
A napi feladataink során is fordítsunk időt Istenre, Ő találkozni akar velünk.
Amikor vagyonukról intézkednek, emlékezzenek Istenre is, aki oly sokat nyújtott számunkra.

ST. ELIZABETH OF HUNGARY
Roman Catholic Parish
(Parish Bulletin for January 7, 2018)
AT THE PARISH - this week (Jan. 8 – Jan. 14):
8 Monday
:
06.30 pm
Scouts Gathering
9 Tuesday
:
11.00 am
Prayer Hour
:
12.00 noon Holy Mass
10 Wednesday :
09.30 am
Seniors Gathering
:
12.00 noon Holy Mass
11 Thursday :
12.00 pm
Holy Mass
12 Friday
:
12.00 pm
Holy Mass
13 Saturday :
05.00 pm
Exposition of the Blessed Sacrament / Confessions available
:
06.00 pm
Holy Mass in English
14 SUNDAY :
10.00 am
Rosary / Confessions available.
:
10.30 am
Holy Mass in Bilingual - (Hungarian/English)
:
11.30 am
Coffee/social (after Mass)
GOD CONTINUOUSLY REVEALS:
God constantly reveals and manifests Himself or His plans for us. Sometimes He may reveal a lot, but most
of the time He would reveal or unveil just a little at a time. We don’t narrate the entire big story to someone
within a second. It takes time to reveal and narrate or to explain the difficult parts of the story to someone
who is new to that story. So too when something is new to us God does it in an easy step by step process.
And He would explain the parts of the story of His plan for our life with our practical daily experiences.
He could sometimes in one go may reveal a lengthy part of His story for us too, but still it will be hard for us
to comprehend. Today we celebrate the manifestation of God. This is done through the visit of the kings to
the baby Jesus. What others don’t see is seen by these kings. And secondly, their coming from other
countries, God revealed Himself to all the nations apart from His chosen nation.
DONATION ENVELOPES:
2018 Donation envelope boxes are available in the Church Narthex. If you cannot find the envelope box marked with
your name, take the envelope box which is not assigned. Please don’t forget to print your full name, updated address
and postal code on the first envelope that you bring and offer at the Church. This updated information is required for the
purpose of Tax Receipt and for the parish records. Printing the land phone and cell phone will also help us update your
contact information in the parish data and will also help us clarify if there is any confusion regarding your contribution. All
information that you provide will be kept completely secured with privacy.
At any time, if you don’t have an envelope and still wish to contribute to the Church, you can also use any
regular envelope and print your contact information details and mail us or drop it in the collection basket.
Missing information:
During 2017, contributions have been made to the Church through the following envelope numbers, but we
don’t have the name and address of the contributor or those who hold the envelopes with these numbers.
51, 156, 169, 176, 177, 182
Please let us know if that belong to you or if you have envelope box with these numbers. Without the name
and the address, we won’t be able to issue the Tax Receipt.
THANK YOU AND GOD’S BLESSING:
For all that you did toward the parish during the year 2017 no matter how little it was whether it was
providing your own funds, giving time to work at the parish or working at different other places to spread the
love of God or helping in some ministries or even praying for the parish or for others, may God abundantly
bless you and your loved ones. May all that Jesus brought to the earth (Joy, Peace, Love and Hope) may
forever be yours and your family as we close this Christmas Season. Thank you so much.
A WEEK OF CHRISTIAN UNITY at Hungarian Churches:
The Christian Churches make all efforts during this month to deepen their relationship with each other. The
faithful from St. Elizabeth of Hungary Church and the Calvin Hungarian Presbyterian Church will be
meeting together for common prayers with their Pastors to mark the Christian Unity week.
Jan. 21 at 12.30 pm at St. Elizabeth of Hungary Church (Prayer Service for about half an hour followed by
lunch at 1pm) Menu: Pork stew with mushrooms, parsley potatoes, rice and dessert. No tickets cost, but
registration is required. Voluntary offerings at the donation box will be greatly appreciated.
Jan. 28 at 12.30 pm at Calvin Hungarian Presbyterian Church (Prayer Service will last for about half an hour)
Please join us to celebrate the Christian Unity and pray for unity of all Christian when we meet during these
two Sundays after our usual Sunday’s coffee time.

As you plan your happiness of the day, consider God’s blessing too.
As you make your daily schedule, don’t forget to mark a time for God, He wants to meet you.
When you plan your estate, remember that God is also worthy after all that He gave you.

