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

TELEFON : (403) 454-4770

Liturgikus év: A
1) Hétköznapok

(nov.13 –nov.18):

2017. november 12.
Hétfő,
Kedd,
Szerda,
Csütörtök,
Péntek ,
Szombat,

2) November 19-i vasárnapi mise:

november 13.
november 14. – imaóra 11.00, mise 12.00
november 15. –12.00
november 16. – mise 12.00
november 17. – mise 12.00
november 18. – 12.00 – őszi bazár teadélutánja
du.5.00 szentségimádás és szentgyónás
este 6 óra – angol mise – in English
Rózsafűzér – 10.00 Szentgyónás - 10.00
Szentmise – 10:30

3) Keressük Isten bölcsességét (vasárnapi elmélkedés – november 12.):

A Bibliában
említett Bölcsesség isteni eredetű. Ez a Bölcsesség megszemélyesített, személyként utalnak rá.
Értelmezhetjük ezt Istenként vagy az isteni értelemként is. Ez számunkra is elérhető, ha ez az óhajunk.
Amikor ez a Bölcsesség velünk van, akkor még itt a Földön, Isten királyságának részesei lehetünk.
Keresztelésünkkor egy gyertyát kaptunk. Azt kérték tőlünk, hogy sose aludjon el ez a gyertya, éljünk
mindig a fény gyermekeiként, így hitünk lángja élő lesz, amikor az Úrral találkozunk. Vajon életünk
lángja még mindig fényesen ég? Vagy sok különböző elfoglaltságunk miatt hagyjuk kialudni? Képesek
vagyunk arra, hogy a hit fényében találkozzunk az Úrral?

4) Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe:
A következő vasárnap ünnepeljük védőszentünk, Árpádházi Szent
Erzsébet ünnepét. Templomunkat róla nevezték el elődeink. Élete
legyen számunkra követendő példa és kérjük őt, hogy járjon közbe
értünk az Úr előtt. Ünnepeljünk együtt a következő vasárnapi
szentmisén és az azt követő Szent István termi kávézáson.
Megyespüspökünk, William McGrattan velünk ünnepel ezen a
napon, ő celebrálja a szentmisét és a kávézáson is résztvesz.

5) Őszi bazár 2017 (Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe
): Az őszi bazár november 18-án, déli 12 órakor kezdődik. Kérjük,
hogy ha tehetik, hozzanak süteményeket eladásra és az asztalokra,
ahogy ezzel a múltban is segítették templomunkat. Szent Erzsébet
áldása szálljon mindnyájukra.
Most, hogy a bazár előkészületei folynak, ne felejtsük el, hogy a
bazár hétvégéjén tartjuk templomunk védőszentjének, Árpádházi
Szent Erzsébetnek ünnepét. Emlékezzünk Szent Erzsébet életére és
példája legyen mindennapjainkban számunkra is követendő.
Anélkül, hogy elbátortalanodnánk, tartsunk ki még akkor is, ha
erőfeszítéseink csak részben sikerülnek.

6) Emlékezzünk és imádkozzunk halottainkért:
Novemberben az eltávozott lelkekre, halottainkra emlékezünk és imádkozunk értük. Az Egyház nemcsak
azokat szolgálja, akik templomba járnak, hanem azokat is, akik már nincsenek közöttünk. Az Egyház
nemcsak a szenteké, hanem a bűnösöké is. Mi állandóan a bűnösök kegyelméért imádkozunk Istenhez,
nem elfeledve magunkat sem, amikor hitünkben meggyengülve mi is kudarcot vallunk.
Imáinkkal fejezzük ki hálánkat, megbecsülésünket azok felé, akik hatással voltak életünkre, de már
nincsenek közöttünk.
Amikor vagyonunkról döntünk vagy végrendeletet készítünk, gondoljunk a Szent Erzsébet
egyházközségre is, osszuk meg vagyonunkat Istennel, amivel hitünket nyilatkoztatjuk ki most és a
jövő generációjának szemében.

ST. ELIZABETH OF HUNGARY
Roman Catholic Parish
(Parish Bulletin for November 12, 2017)
AT THE PARISH - this week (Nov. 13 – Nov. 19):
14 Tuesday :
11.00 am
Prayer Hour
:
12.00 noon Holy Mass
15 Wednesday :
12.00 noon Holy Mass
16 Thursday :
12.00 noon Holy Mass
17 Friday
:
12.00 noon Holy Mass
18 Saturday :
12.00 noon Fund raising Bazaar (social gathering)
:
05.00 am
Exposition/Adoration of Blessed Sacrament (Confessions available)
:
06.00 pm
Holy Mass in English
19 SUNDAY :
10.00 am
Rosary / Confessions available.
:
10.30 am
Holy Mass in Bilingual - (Hungarian/English)
:
11.30 am
Coffee/social (after Mass)
SEEKING THE “DIVINE” WISDOM: (Reflection for Sunday, November 12)
Wisdom mentioned in the bible is the divine wisdom. It is personified – referred to as a person. It can be
understood as God or the mind of God which is granted us when we passionately desire. When this Wisdom
is with us, we become part of the Kingdom of God here on earth.
At our Baptism, the candle was presented us or to our parents and godparents. We were being asked to keep
it burning brightly, that we are to walk always as the child of light and keep the flame of this faith alive
when the Lord comes to meet us. Are our lights of life still burning brightly? Or do they go off when we are
too busy in our lives with different things? Are you ready to meet the Lord anytime with the flame of faith
alive?
FEAST OF ST. ELIZABETH OF HUNGARY:
We celebrate the feast of St. Elizabeth of Hungary next Sunday. She
is the patron saint of our parish. Naming the parish after her, we have
kept her before us as our model to imitate her life and to intercede on
our behalf before God. Please join us at the 10.30am Mass and for a
coffee soon after.
Our Bishop William McGrattan will be here to visit us. He will
celebrate the Mass for us and join us at the coffee.
FALL BAZAAR 2017 (at the feast of St. Elizabeth of Hungary):
Our Fall Bazaar is on November 18 at 12 noon. Please bring your
homemade pastries and other baking items for the bazaar which you
always generously contribute to the Church. May St. Elizabeth of
Hungary implore God’s blessings upon each one of you.
As we prepare for the fall bazaar, let us not forget the great event that
we’ll celebrate with this weekend – the feast of St. Elizabeth of
Hungary. Let this be an opportunity for us to remember the life of St.
Elizabeth and try to make it part of our daily lives. Without getting
discouraged, let us continue to persevere even if our efforts don’t
accomplish immediate success.
REMEMBERING and PRAYING for the dead:
During the month of November we remember and pray for the dead – the departed souls. The Church is not
only of the people that you see coming to the church. The Church is made of those living as well as the
dead. It is of the sinners and the saints. We constantly pray for God’s grace for the sinners, not forgetting
ourselves when we get weak in our faith and fail.
To honour those who have touched our lives and in gratefulness to all that we’ve received, we say some
extra prayers for these souls.

While ‘Planning your Estate’ or ‘Drafting your Will,’ consider making an offering to St. Elizabeth of
Hungary Church, as a share of your treasure to God – to help proclaim the faith for now and to the
future generation.

