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Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia 

A Magyar Misszió 
"Mi, az Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus közösség, magyar 

hagyományainkra építve kívánjuk megélni az evangéliumot az összetartozás és az 

elköteleződés útján." 

 

432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont.  M2N 3B7  

  416-225-3300 x 21; szte.iroda@gmail.com 

HU: www.stetoronto.org; ENG: stelizabethofhungary.archtoronto.org; 

stetoronto; stetoronto 

SZTE-TORONTO 

https://www.szenterzsebetmagyariskola.com 

Szentmisék magyarul vasárnap de. 9 és 11-kor, pénteken este hétkor 

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Sunday at 5 PM 

Adoration: minden 1. és 4. pénteken 7,45PM-, vasárnap 4,30-5PM  

Gyóntatás misék előtt és után / Reconciliation: before & after the Masses  

Fr. Forrai Tamás Gergely SJ (plébános/Pastor) & Marosfalvy László SJ 

Office hours: Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday 9:30-3:30, Sunday 10:00-12:30 

Irodai munkatársak/staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula 

The English Bulletin see on the 4th page. 

 

2019. december 1. 

 „Virrasszatok… legyetek készen!” 

OLVASMÁNYOK: Iz 2,1-5; Róm 13.11-14; Mt 24,37-44  

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

 

Szeretettel hívunk december 1-én A 11 órás misén egy vendég jezsuita atya, Fr. John Sullivan, a belvárosi 

Lourdes-i közösség plébánosa prédikál, ezért egy kétnyelvű misére számítsatok! Utána, 12-2PM: A Családi 

Fesztivál keretében - szeretnénk plébániánk három nagyobb nyelvi közösségét összehozni misére és az azt 

követő kulturális-gasztro találkozásra. Lehetőség lenne így arra, hogy a magyar, angol nyelvű és az új kis 

vendég haiti közösség találkozhasson, ahol nemzeti ételeket lehet megkóstolni és röviden bemutatkoznak a 

közösségek. Várjuk azok jelentkezését, akik egy-egy apró falattal, különlegességgel segítenének magyar 

ínyencségeket bemutatni. Közben 12,30: Ministráns és Ifjúsági Klub, „Test és Lélek” beszélgetés: Pallia-

tív kezelés. (A Görög-katolikus liturgia viszont elmarad Angyal Lajos atya elfoglaltsága miatt!!) 

 

Múlt vasárnap Krisztus Királyt ünnepeltük. Vállaltad-e ezt a szeretetet, ha fájt is? Most Adventhez értünk, 

ami az Úr jövetelére várakozás, felkészülés ideje. Az új egyházi év eleje a személyes készület ideje. Tudatos 

döntéssel akarjuk elűzni a sötétséget és befogadni a világosságot, ennek megfelelőn élni. Bűnbánati idő-

szak ez (ezért a lila szín), amihez meg kell teremtenünk a belső csendet és lelassulást. És közben ne feled-

kezzél meg arról, hogy örömmel hívd az Urat: Maranatha! 

A jézusi tanítás ma azt mutatja (Mt 24,37-44), hogy aki nem figyel, aki nem él tudatosan, az nem veszi ész-

re, hogy mi a fontos az életében, azt elsodorja a külső ár. Advent arra hív, hogy élj tudatosan! Hol 

élsz egy megkötöző, hazug álomvilágban? Keresd, hogy hol tudsz ma dönteni a jó, a hiteles, a jézusi 

élet mellett? 

Kívánok szívből áldott adventi készületet! 

Tamás atya 

 

ui. Kérem még, hogy töltsetek ki egy rövid kérdőívet online. Célunk, hogy sokak véleményét tudjuk meg és 

jobban lássuk, mire helyezzük a hangsúlyt! (Részletek lent) 

A 2020. évi adomány borítékok elkészültek, ezeket kérjük, hogy vegyék fel a templom bejáratánál. (Aki 

ismerőshöz el tudja vinni, kérjük, tegye meg!) 

 

 

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://youtu.be/9fYLtoCzkN4
https://vimeo.com/376291640
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp_U68yZWSvvyngNWRDybwl9zv_ZyWFZ676sJ1dC4KZZOi9Q/viewform
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL… 
 

November 29. 6,30PM: Rózsafüzér, 7PM: mise 

7:45: adventi templomtakarítás és díszítés: 

segítőket várunk! 

30. 10, illetve 11,30: magyar iskolai osztálymisék. 

Karácsonyi ajándékvásár a tornateremben 

December  
1. ADVENT I.  A 11-es mise keretében és utána a 

magyar, angol és haiti közösségünk lelki-

kulturális-gasztro találkozása; 12,30: Ministráns 

és Ifjúsági Klub; „Test és Lélek”: Palliatív 

kezelés.  

3. 12 PM: Házasok Klubja. „Adakozó Kedd” 

5. 1PM: Belvárosi Mise (Rákóczi Villa) 

6. 7,30AM-9PM: Első pénteki egész napos 

szentségimádás, 6,30PM: Rózsafüzér, 7PM: 

hallottjainkért mise, taize-i imaóra 

7. A Magyar Iskola, a cserkészet, 10-11:30: 

Történelmi Klub3: Az ókeresztény kor, 

egyházunk eredete (Forrai Tamás atyával) 

8. ADVENT II.  11-es mise után Fórum plébániánk 

életéről 

13. 7PM: Magyar Konyha Klub Tausz Gyuszival 

14. Magyar Iskola karácsonyi műsora, 7PM: Scola 

Karácsonyi Koncert és fogadás 

15.  ADVENT III. 11AM: mise, majd elsőáldozási 

és bérmálási felkészítő. Házasok Klubja hurka és 

kolbász vására 

21. Adventi Lelki Nap 2-7PM: P. Bellovics Gábor 

jezsuita atyával. 7 PM: Karácsonyi Találkozási 

Koncert (Pax Romana) 

22. ADVENT IV. Mária Kongregáció. Ministráns 

Klub süteményvására. Fórum-beszélgetés 

vendégünkkel, P. Bellovics Gáborral. 12:30-3PM: 

Közös Ifjúsági Adventi Jócselekedet - ételkészítés 

és osztás hajléktalanoknak.  

26.  3PM Szépkorúak Karácsonya 

29. 3PM: Hálaadó mise a Guelphi-magyaroknak 

31. Szilveszteri Est (Jegyrendelés az irodán)

 

RÉSZLETEK NÉHÁNY PROGRAMHOZ: 

● December 14. szombat este 7 órakor a Szent Erzsébet Scola Cantorum Oláh Imre vezetésével sok szeretet-

tel hív mindenkit Karácsonyi Koncertjére. Belépő jegy: $20 felnőtt; $10 diák. A koncert utáni fogadásra is 

szeretettel várunk mindenkit! Jegyfoglalás és további információ: scola.cantorum@gmail.com 

● Dec. 15. Házasok Klubja Hurka és kolbász vására. Rendelés Kanitsch Marikánál: 416-222-6421. 

● Dec. 31. Szilveszteri Est. Ajtónyitás 7-kor, vacsora 8-kor. Zene: Szép György és a Harmony. A vacsorát 

Turcsik Károly készíti. Menü: Tyúkhúsleves gazdagon eperlevéllel; Erdélyi töltött palacsinta (húsos zöldsé-

ges pürével töltve, bundázva, rántva); Csirkemell jó asszony módra (sonkás, gombás ragu pikáns mártással, 

gombás, zöldborsós risotto); Bugaci töltött sertésborda (fűszerezett szalonnás, hagymás, gombás, sajtos 

krémmel töltve, rántva); Vegyes zöld saláták pikáns öntettel; Képviselő fánk; éjfélkor virsli mustárral. Min-

den asztalra egy üveg pezsgő. Értékes tombolatárgyak. Jegyárusítás az irodán: Elővételben: $70 ha december 

10. előtt van kifizetve, ($80 december 10 után), $35 gyermekeknek. 

 

ADVENTI KÉSZÜLET 

Készítsük együtt a jászolt Jézusnak! Egy üres jászolt és mellé egy kosarat szalmával letettünk az oltár elé. 

Minden vasárnap a misére jövet az, aki úgy érzi, hogy ezen az adventi héten próbált jobb lenni, az betehet 

egy szalmaszálat a jászolba, készítve a puha fekvőhelyet a gyermek Jézusnak. (Mindez otthon is megtehető!) 

 

Az Advent egy csodaszép bűnbánati időszak, ahol leteheted terheidet, sebeidet. Élj a kiengesztelődési-

gyónási lehetőségekkel!  

December 6. pénteken 6-8PM (egész napos szentségimádás, 6:30 rózsafüzér, 7: mise; 7:45 taizei imaóra), 

december 13. pénteken (6-8PM.  6:30 rózsafüzér, 7: mise; 7:45 adventi impulzus), december 21. szombaton 

a LELKI NAP keretében (gyóntatás; 10-12 és 2-4PM). Gyónási lehetőség minden pénteken 6-8PM és min-

den vasárnap 9,30-11:30AM között. 

 

OKTATÁS - HELIKON 

A Helikon Társaság es a budapesti ORIGÓ Nyelvvizsga Centrum ismét közösen rendezi a magyar akkredi-

tált Nyelvvizsgát 2020 február 1-en kezdő, közép és felsőfokon templomunkban. Jelentkezés január 7-ig. 

The Hungarian Helicon Society offers the next Hungarian Language Profiency exam on Saturday, February 

1, 2020 in Toronto at our Church.  Applications are due by January 7, 2020. www.heliconsociety.com 

 

mailto:scola.cantorum@gmail.com
http://www.heliconsociety.com/
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KÉRDŐÍV 2019 – hogy figyelhessünk a részletekre… 

Kérem, hogy töltsetek ki rövid kérdőívet. Célunk, hogy sokak véleményét tudjuk meg és jobban lássuk, 

mire helyezzük a hangsúlyt! Ahogy emlékeztek rá, két évvel ezelőtt kértem ki először kérdőívvel vélemé-

nyeteket közösségünk értékeiről és kihívásairól. Ezek és sok beszélgetés alapján állítottuk fel céljainkat, rög-

zítettük feladatainkat az előttünk álló évekre. Most azt szeretnénk látni, hogy jó irányban indultunk-e el, 

érezhető-e ennek a hatása és hogy mire figyeljünk még jobban.  

 Az idei kérdőív 5-10 perc alatt kitölthető online (elérhető a FB oldalról és a honlapról is.  

 Azok számára, akik nem használnak számítógépet a kérdőív nyomtatott formában is elérhető az irodán!)  

 December 8-án, Advent II. vasárnapján, a 11-es mise után a Fórum keretében lesz lehetőség arra, hogy 

szóban, közvetlenül is beszéljünk plébániánk életéről. 

Várunk minden előre vivő, jószándékú javaslatot, főleg, ha nem csak kértek, hanem adtok is a közösségnek! 
 

MÉDIA: MEGÉRKEZETT AZ ÚJ „SZÍV ÚJSÁG”! 

Középpontban: „AMI MEGHATÁROZ”. A Szív novemberi számában interjú Szabó Balázs zenésszel, 

gondolatok nyelvről, mesterséges intelligenciáról és tehetségről. 

JÓ GAZDA SZEMÉVEL… FAMILY OF FAITH BESZÁMOLÓ 

 A 2020. évi adomány borítékok elkészültek, ezeket kérjük, hogy vegyék fel a templom bejáratánál.  

 December 3-án kapcsolódjunk a #AdakozóKedd világszerte terjedő mozgalmába, amelynek célja, hogy 

legyen egy nap, amikor minden az adományozásról, a jótékony cselekedetekről és ezek ünnepléséről 

szól. December 8-án, Xavéri Szent Ferenc ünnepén, mint minden magyar jezsuita templomban, így nálunk 

is szentmise keretein belül imádkozunk a magyar jezsuita szolgálatok jótevőiért, mindazokért, akik idejük-

kel, szakértelmükkel, anyagi támogatásukkal hozzájárultak a jezsuita küldetéshez.  

 A Házasklub kezdeményezését támogatva gyűjtünk tiszta, száraz tejeszacskókat a Hall bárja előtt, 

amikből különböző használati tárgyakat készítenek hajléktalanok számára.  

PARKOLÁS: kérjük, hogy az adventben - telítettség esetén - használják a Skapura parkolóját a sarkon! 

A SZENTATYA DECEMBERI IMASZÁNDÉKA 

Imádkozzunk, hogy minden ország elkötelezett lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a 

legfiatalabbak – különösen a szenvedők – jövőjét prioritásként kezeljék. 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (1) 9:00 +Kovács Erzsébetért; +id. Málics Istvánért 11:00 egyházközségünk fiataljaiért és család-

jaikért; Varga Emma sikeres műtétjéért 5 PM for Ji-Soo Jennifer Choi; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; 

for +Heinz Schrenk 

Hétfő / Monday (2) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Bernadette Carvalho; for blessings on Ryan 

Carvalho and family; for the intentions of Jessica Wong; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz 

Schrenk; for +Carmelita Dilag; for birthday blessings on Rey Patricio and  Tessie de la Cruz 

Kedd / Tuesday (3) Saint Francis Xavier 7:30 for +Jesuits; for +Florinda Moraes and Clare Dsa; for blessings on 

Simone Carvalho and family; for the intentions of Neil Gomes and family; for good health and happiness of Mario and 

Sharmila Colaco and family; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz Schrenk; for +Lawrence 

Pangilinan 

Szerda / Wednesday (4) 7:30 Jesuit vocations; for +Stephen Carvalho, Theodolina Carvalho and Sebastian Carvalho; 

for good health of Wilfred Carvalho; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz Schrenk; thanksgiving 

from Gene and Linda; for the conversion of Benny, Boots, and Pamela 

Csütörtök / Thursday (5) 7:30 for the conversion of non-believers; for the intentions of Maria Amodio; for Bianca 

Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz Schrenk; for good health and happiness of Ryan Carvalho and family; 

for +Guia and Antonio Zarate 

Péntek / Friday (6) Saint Nicholas 7:30 for our benefactors; for good health and happiness of Peter Carvalho; for the 

holy souls in Purgatory; for blessings on Ophelia Malik and family; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for 

+Heinz Schrenk; for blessings on Jun and Pat Fabella on their 50th wedding anniversary 

7 PM békéért a Kárpát-medencében; +Kovács Lászlóért 

Szombat / Saturday (7) Saint Ambrose 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; for blessings on Milton and 

Cheryl Vaz and family; for +Mathew Braganza, Joan Cordeiro and Genie Gomes; for good health and happiness of 

Connie Choi; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz Schrenk; for the healing of Jennifer Cruz; for 

the protection of and blessings on Adelaide and her daughters 

Keresztelő: Zhang Yuning Rinlin, Lo Wesley, Leyer Jasmine, Lang Aidan Michael 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Nagy Mária Magdolna emlékére: Frank Nagy. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp_U68yZWSvvyngNWRDybwl9zv_ZyWFZ676sJ1dC4KZZOi9Q/viewform
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Saint Elizabeth of Hungary Roman Catholic Parish 
with the Jesuit Fathers 

 

Our Mission: We, the St. Elizabeth of Hungary Roman Catholic community of Hungarian heritage,  

endeavor to live the Gospel through inclusion and commitment. 

 CHURCH BULLETIN 

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Sunday at 5 PM  

Adoration: on the 1st and 4th Friday from 7,45PM-, & Sunday 4,30-5PM  

Reconciliation: before & after the Masses 

December 1, 2019 

"Keep awake…be ready!" 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

 

Welcome into the ADVENT! We watch and wait in hope; we prepare a way for the Lord; and we long for 

his coming to dispel our darkness. Advent is also a time when we try to prepare ourselves personally for the 

Lord’s coming, as we look at our lives and acknowledge the times when we have not let his light shine 

through us. With expectancy and joy we can cry: ‘Maranatha: Come, our Lord!’ Start with a deeper 

listening! 

On that first Advent Sunday, December 1. at 11AM we invite you to a bilingual Mass followed by “Dining 

with the Saints”– cultural and gastro program sharing traditions of those ethnic groups who attend our 

parish Community. We invite you to come together and share with one another your favourite dishes and 

songs from our ancestral homeland. Those interested please contact our office! 

I wish you a blessed, peaceful Advent! With my prayer,  

Fr Tamas 
 

WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above! 

Thanks for your generous offerings in the last months! (details above)   

THE HOLY FATHER’S INTENTION IN DECEMBER 
That every country determines to take the necessary measures to make the future 

of the very young, especially those who suffer, a priority. 

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS 
December 1. ADVENT I: 11AM: bilingual Mass followed by “Dining with the Saints”– cultural and gas-

tro program sharing traditions of those ethnic groups who attend our parish Community. We invite you to 

come together and share with one another your favourite dishes and songs from our ancestral home-

land. Those interested please contact our office! 3PM Family Choir Rehearsal (then short break), 4:30 Ad-

oration, 5:00 Holy Mass with the Family Choir (join Sung Vespers after Mass, if you can) 8. ADVENT II. 

14. 7pm: Christmas Concerto by Scola Cantorum 15. ADVENT III followed by Hurka/Saussage Sale of 

the Married Couples Club. Please place your orders with Marika Kanitsch at 416-222-6421. 21. 7 PM: 

Christmas Cultural Evening (Pax Romana) 22. ADVENT IV. 24.  12AM: Midnight Mass after the Concert 

29. Holy Family feast: 3:00 Choir Rehearsal (then short break), 4:30 Adoration, 5:00 Holy Mass with the 

Family Choir (join Sung Vespers after Mass, if you can) 31.  6PM: Thanksgiving Mass, followed by the 

Sylvester Night celebration 

 St Elizabeth Scola Cantorum conducted by Imre Olah invite you and your family for their annual Christ-

mas Concerto on December 14, at 7 pm in St. Elizabeth RC Church. Tickets: Adults $20; Students $10. 

Following the concert, the choir invites the audience to stay for a reception. Tickets and further information: 

scola.cantorum@gmail.com or (416) 300 9305 

 Our Married Couples Club is starting an action collecting clean, dry milk bags to be used to weave mats or 

bags for the homeless in Canada and elsewhere. Thanks for leaving the milk bags at the bar in the Hall.  

 Apply now at the ReConnect Hungary 2020! Eligibility: for ages 18-28 of Hungarian heritage. Visit: 

www.reconnecthungary.org.  

https://www.thinkingfaith.org/articles/20101210_1.htm
https://www.thinkingfaith.org/articles/20101210_1.htm
http://www.reconnecthungary.org/
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“Isten a világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte fel a világ.  

A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.  

Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. 

 (Jn 1,10-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJA! 

 

Adventbe lépve öröm és békesség van bennem (a kis fáradtság mellett): egy szép évet zártunk templomunk 

búcsúján. Szépen kifejezte ezt a magyar parlament elnökének az ajándéka, a Parlamenten használt lobogó 

átadása ünneplő közösségünk számára. A hatalmas zászló, aminek széleit kikezdte az idő, számunkra is az 

összetartozás magasztos szimbóluma. (Még keresünk egy méltó helyet neki a plébánián.) 

Igen, a zászlóhoz hozzátartozik az szélek kirojtosodása, életünkhöz hozzátartozik a fáradtság is: a lényeg az, 

hogy tudjuk, hogy volt értelme ennek a fáradtságnak! Hálás vagyok azért, amin közösen keresztül mentünk 

tavaly karácsony óta. A tavaly felállított célok mentén építjük közösségünket, lassú, kitartó lépésekkel halad-

va. A legfontosabb, hogy minden egyén és közösség érezze, hogy helye, otthona van nálunk! Isten hozta kü-

lönösen is plébániánkon a Helikon Gimnázium első osztályát! 

 

Az ünnep adott alkalmat arra, hogy köszöntsük a 42. Szent Kinga Leánycserkész csapatot, amely számára 

az ifjúságunk nevelése és nyelvünk érdekében tett hat évtizedes fáradhatatlan szolgálatáért a Szent Erzsébet 

Díjat adományozzuk, illetve a Szent Erzsébet Magyar Iskolát, amely a kanadai magyar oktatás, kultúránk és 

nyelvünk érdekében tett nyolc évtizedes fáradhatatlan szolgálatáért szintén a Szent Erzsébet Díjat kapta. 

Mindkettő új vezetővel indult neki az idei évnek: áldja meg az Úr a szolgálatukat.  

Különösen nagy szeretettel hívok és várok mindenkit plébániánk adventi és karácsonyi programjaira (rész-

letes programot lásd hátul). Kérem, hogy hívjátok ismerőseiteket, barátaitokat különösen is! És mivel ilyen-

kor sok a vendégünk, segítsetek abban, hogy valóban mindenki, aki az ünnepek alatt hozzánk eljön, megérez-

ze a befogadást közösségünk részéről! 

Levelem elejére azért is választottam ezt a részt, mert úgy érzem, hogy közösségünk életében is a jövő döntő 

kérdése, hogy hogyan tudjuk befogadni egymást, ismerőst és ismeretlent? Ha ez nem sikerül: ha csak a 

“sajátot” nézem, ha félek a másiktól, ha nem tudok megosztani teret és időt, ha nem keresed és építed a kö-

zöset, … akkor lassan megfullad közösségünk. Akkor magát Jézust utasítjuk el. 

Hogyan lehetünk valóban egy befogadó közösség? Hogyan tudunk felkészülni a jövőre? Ezen közösen kell 

gondolkodnunk! Ezért kérem, hogy mindenki töltse ki az on-line rövid kérdőívet a honlapunkon vagy a 

templomban elérhető papíron, hogy sokak véleményét tudjuk meg és jobban lássuk, mire helyezzük a hang-

súlyt!  

Köszönjük és kérjük továbbra is adományaikat programjainkra és a felújításokra. A tetőfelújítás folytatá-

sa, közösségi termeink további bővítése, Hall hangosítás stb. feladata még előttünk áll 2020-ban. Nem kevés, 

de tudom, hogy ha reálisan, beosztva tervezünk, akkor mindig lesz elég adomány mind a külső, mind a belső: 

lelki, közösségi megújulásra! 

Plébániánk minden tagja és a jezsuita közösségünk nevében is kívánok szívből áldott adventi készületet, bel-

ső békességet és csendet, hogy be tudjuk fogadni szívünkbe a megszületni vágyó Jézust! 

 

 

Tamás atya   
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ADVENTI PROGRAMOK 

ÖSSZESÍTŐJE 

December  

1. Advent I. Családi Fesztivál: HUVAC kiállításmegnyitó, lelki-kulturális-gasztro talál-

kozása; „Test és Lélek”: Palliatív kezelés.  

5. 1PM: Belvárosi Adventi Mise és gyóntatás (Rákóczi Villa)  

6. Adventi egész napos szentségimádás, 7PM: mise, majd taize-i imaóra, 

7. 10-11:30: Történelmi Klub: Az ókeresztény kor, egyházunk eredete (Forrai Tamás atyá-

val); 2PM: “Mélyenszántó Gondolatok” beszélgetés a hitről (Magyar Házban) 

8. Advent II. 12,30: Fórumbeszélgetés a plébániai közösségünkről  

13. 7PM: Magyar Konyha Klub (MAKK) Tausz Gyuszival  

14. MI és Cserkészkarácsony, 7PM: Scola Adventi Koncert  

15. Advent III. elsőáldozási/bérmálási felkészítő; MCC hurkavásár  

20. 7PM mise, majd beszélgetés az Adventről Bellovics Gábor jezsuita atyával 

21. 2-7PM Lelki nap Bellovics Gábor jezsuita atyával, gyóntatás; 10-12 és 2-4PM  

7PM: Pax Romana Karácsonyi Est  

22. Advent IV. Ministráns süteményvásár,  

12:30-3PM: Közös Ifjúsági Adventi Jócselekedet - ételkészítés és osztás hajléktalanoknak.  

24. Karácsonyest: 23:15 Scola zenés áhítata, 23:40 cserkészek bölcsőskéje 

25. KARÁCSONY 9AM: Pásztorok miséje, 11AM ünnepi mise (nincs 7:30AM mise!) 

26. Karácsony másnapja, 3PM: Aranykorúak karácsonya (nincs 9 és 11 órás mise aznap!)   

27. Szent János apostol ünnepe (csak reggel 7:30as mise van!) 

28. Aprószentek ünnepe (csak reggel 7:30as mise van!) 

29. Szent Család vasárnapja, 3PM: Évzáró háladó mise a Guelph-i magyar közösségnek 

31. 6PM: Hálaadó szentmise, 7PM: Szilveszteri Est 
 

  

Az Advent egy csodaszép bűnbánati időszak, ahol leteheted terheidet, sebeidet. Élj a 

kiengesztelődési-gyónási lehetőségekkel!  

December 6. pénteken 6-8PM (egész napos szentségimádás, 6:30 rózsafüzér, 7: mise; 7:45 

taizei imaóra), december 13. pénteken (6-8PM.  6:30 rózsafüzér, 7: mise; 7:45 adventi im-

pulzus), december 21. szombaton a LELKI NAP keretében (gyóntatás; 10-12 és 2-4PM). 

Gyónási lehetőség minden pénteken 6-8PM és minden vasárnap 9,30-11:30AM között. 
 


