
 

 

 

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

Liturgikus év: A               2017. május 28. 
 

 

1) Hétköznapok  Hétfő,  május 29. – este 6.30 cserkész összejövetel 
(máj. 29. –jún. 2.): Kedd,   május 30. – imaóra 11.00, mise 12.00  
     Szerda,   május 31. – mise  12.00  

Csütörtök,  június 1.  – mise 12.00 
Péntek,   június 2. – mise 12.00  
Szombat, június 3. - du.5.00  szentségimádás és szentgyónás                       

este 6 óra – angol mise – in English 
 

2) Június 4-i vasárnapi mise: Rózsafűzér – 10.00 Szentgyónás - 10.00  
Szentmise - 10:30  

 

3)  Mennybement, mialatt ők nézték (vasárnapi elmélkedés – május 28): Valónk egy 
része már a mennyben van, a többi rész követni fogja azt, ha igazán hisszük, hogy Jézus az Egyház 
feje. Különböző dolgok, körülmények hatnak ránk mindennapjainkban, és ezt Ő látja. Mindegy, hogy 
mennyire igyekszünk, küzdelmeink folytatódnak. Ám állandóan tartsuk észben és higyjünk abban, 
hogy igéretéhez híven velünk van e küzdelmekben során. 
Máté 28. 20b. “S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” 

 

4) A 9 órás angol mise: A 9 órás angol mise május 14-e óta  elmarad. 
 
5) Nyugdíjas összejövetel: A templomi javítási munkálatok miatt nem lesz összejövetel sem 
május 31-én, sem június 7-én. Ezt követően, június 14-től ismét találkoznak, kérjük tudassák ezt 
ismerőseikkel. 
 

6) Anyáknapi ünnepség:   
A templomunk anyáknapi ebédjének tiszta bevétele 2,042.86 dollár volt. 
Minden önkéntesnek, aki fáradhatatlanul dolgozott az Anyáknapi ebéd előkészületében és 
lebonyolításában: Hálás köszönet az ebéd során kifejtett erőfeszítesükért. Köszönet a cserkészeknek a 
színvonalas műsorért. Hasonlóképpen köszönet jár a nyugdíjas összejövetel során megtartott 
anyáknapi megemlékezés önkénteseinek is. 
Köszönjük. Az Önök munkáján keresztül legyen Isten áldása édesanyánkon.  
 
7) Lelkinap :  Június 24-én, a hónap utolsó szombatján a félnapos lelkinap du. 2 órakor kezdődik 
és a 6 órás misével zárul. Témája: Ne félj! Isten veled van! Rémültek, ijedtek vagyunk, félünk? Ez az 
érzés nem attól függ, hogy mekkora ez a félelmetes dolog vagy személy az életünkben, hanem attól, 
hogy a mindenható Isten része-e az életünknek. Jelentkezési határidő: június 18. (Kávéról és 
uzsonnáról gondoskodunk.) 
 
Jelentkezés a 403-454-4770-es telefonszámon vagy SaintElizabethChurchCalgary@gmail.com email címen. 



 

 

 

ST. ELIZABETH OF HUNGARY 
Roman Catholic Parish 
(Parish Bulletin for May 28, 2017) 

 

AT THE PARISH - this week (May 29 – June 4): 
29 Monday : 6.30 pm  Scouts gathering 
30 Tuesday    : 11.00 am Prayer Hour 

: 12.00 noon Holy Mass 
31 Wednesday : 12.00 noon  Holy Mass 
1 Thursday     : 12.00 pm  Holy Mass 
2 Friday         : 12.00 pm  Holy Mass 
3 Saturday     : 05.00 pm Exposition of the Blessed Sacrament / Confessions available 

: 06.00 pm Holy Mass 
4 SUNDAY : 10.00 am  Rosary / Confessions available. 

: 10.30 am         Holy Mass in Bilingual - (Hungarian/English) 
   : 11.30 am Coffee/social (after Mass) 
 

HE ASCENDED AS THEY WATCHED HIM: (Reflection for Sunday, May 28) 
Half of our self, a part of me is already gone to heaven… the rest needs to follow, if we truly believe that 
Jesus is the head of the church – His body (the Body of Christ). Different things and circumstances will 
weigh heavy on us in our daily living as His witnesses. No matter how much we try, our struggles will 
still continue. But our constant awareness and belief that He has promised to be with us, will keep us 
always connected to our goal and purpose – to be with the Head of us (the Body of Christ). 
Matthew 28.20b : “And remember, I am with you always, to the end of the age.” 
 

NO 9.00 AM  MASS IN ENGLISH: There is no 9.00 am English Mass since Sunday, May 14. 
 
SENIORS GATHERING: There will be NO seniors gathering on May 31 and June 7 (for two 
Wednesdays) due to the eastern-side flat-room construction/repairs of Church building. The seniors will 
resume their weekly Wednesday’s gatherings on June 14.  
Please let your friends know about this change. 
 

‘MOTHER’S DAY’ celebration:  
From the Mother’s day lunch, a profit of $2,042.86 was raised for the parish. 
To all the volunteers who tirelessly worked in preparation for the Mother’s Day lunch on May 14: A 
special “Thank You” for all your efforts and for the different arrangements before and after this lunch. 
Thanks to the Scouts for the meaning program you prepared in honour of our mothers. 
A “Thank You” note also goes to all those who volunteered in giving their time and energy to celebrate 
the Mother’s Day at the Wednesday’s Seniors Gathering on May 10. 
Thank you all. May all your efforts and hard work, bring down God’s blessings to all our mothers. 
 
RETREAT: June 24, 2017: (last Saturday of the month): Begins at 2pm and ending with 6pm Mass 

Theme: "Be not afraid! God is with you!" Frightened, scared or fearful in your life? It doesn't depend 
on how great and scary the thing is or the person is. But rather it depends on 'having or not having' this 
powerful God with you by your side. 
Register by June 18, 2017 (Coffee / snacks provided) 
 

Register by calling 403-454-4770 or email SaintElizabethChurchCalgary@gmail.com 


