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. november 24.
„Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.”
OLVASMÁNYOK: 2 Sám 5,1-3; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
köszönöm szívből azoknak, akik széppé tették Szent Erzsébet búcsú napját! Sokaknak okoztak ezzel örömet! Szent Erzsébet rózsacsodája azt mutatja, hogy Isten a hétköznapi szeretet-tettben tesz csodát. Általad
is. Ha ráhagyatkozol!
Kérem, hogy töltsetek ki egy rövid kérdőívet online. Célunk, hogy sokak véleményét tudjuk meg és jobban
lássuk, mire helyezzük a hangsúlyt! (Részletek lent)
Pénteken az esti hetes magyar mise után a templomban angol nyelvű karizmatikus szentségimádás, míg a
konyhán 7,45PM: Magyar Konyha Klub Székely János főkonzulátusi mesterszakáccsal. Készítünk
Hortobágyi palacsintát kissé újragondolva és túrógombócot gyümölccsel töltve. Várunk, jelentkezz be a
szte.iroda@gmail.com címen! Vasárnap 1 PM: Irodalmi Délután, Márai Sándor költői-írói világa, illetve
a cserkészek várnak egy könnyű ebédre.
Vasárnap Krisztus Királyt ünnepeljük. Megdöbbentő, ahogy Jézus királyságát a keresztre feszítésben látjuk
meg igazán, mi, hívők! Itt lesz világos, hogy Isten nem önmegváltásra, nem önmegvalósításra
teremtett minket (ez csupán az a kísértés, amit Jézus is megtapasztalt a pusztai kísértésben), hanem
arra a szeretetre. Mindez a szeretetért elviselt fájdalomban mutatkozik meg legjobban. Vállaljuk-e
ezt a szeretetet, ha fáj is? Vagy menekülünk minden fájdalomtól, ahogy a mai világ hazug ígérete javasolja?
(MAGTV)
Kívánok szívből közösségünknek áldott szép őszi hétvégét!
Tamás atya
Már most hívunk december 1-én 12-2PM: EGYÜTT! - 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. A 11 órás misét
vendég jezsuita atya, Fr. John Sullivan, a belvárosi Lourdes-i közösség plébánosa mondja. Ezután a díszteremben nemzeti ételeket lehet megkóstolni és röviden bemutatkoznak a közösségek. Várjuk azok jelentkezését, akik
egy-egy apró falattal, különlegességgel segítenének magyar ínyencségeket bemutatni.
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL…
November 21. 7PM: Mérnökegyesületi úti
beszámolók: Farkas Kornél: Az Inkák földjén,
Laky-Takács Péter, A karibi utazás
22. 6,30PM: Rózsafüzér, 7PM mise, karizmatikus
szentségimádás. 7:45PM: MAKK-Magyar Konyha
Klub Székely János mesterszakáccsal
23. 10AM: 1-2 osztály, illetve 11,30: 3-4 osztály
számára magyar iskolai adventi osztálymisék
24. Krisztus Király ünnepe, 11AM: ifjúsági mise
a cserkészekkel, majd elsőáldozási és bérmálási
felkészítő,
Cserkész
Ebéd
(bécsiszelet,
petrezselymes krumpli, savanyú uborka, $10).
Mária Kongregáció. 1 PM: Irodalmi Délután:
Márai Sándor költői-írói világa
29. 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 lelkikulturális-gasztro találkozása és karácsonyi
ajándékvásár; 12,30: Ministráns és Ifjúsági
Klub; „Test és Lélek”: Palliatív kezelés. 3PM:
Görög-katolikus liturgia
●

●
●
●

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
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 (3PM: mise a Guelph-i
magyar közösségnek)
26. 3 PM Nyugdíjasok Karácsonya
31. Szilveszteri Est (Jegyrendelés az irodán)

RÉSZLETEK NÉHÁNY PROGRAMHOZ:
December 1-én 12-2PM: EGYÜTT! - 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. A 11 órás misét vendég
jezsuita atya, Fr. John Sullivan, a belvárosi Lourdes-i közösség plébánosa mondja. Ezután a díszteremben
nemzeti ételeket lehet megkóstolni és röviden bemutatkoznak a közösségek. Várjuk azok jelentkezését, akik
egy-egy apró falattal, különlegességgel segítenének magyar ínyencségeket bemutatni.
December 14. szombat este 7 órakor a Szent Erzsébet Scola Cantorum Oláh Imre vezetésével sok szeretettel 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 zöldséges 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. Minden asztalra egy üveg pezsgő. Értékes tombolatárgyak. Jegyárusítás az irodán: Elővételben: $70 ha december
10. előtt van kifizetve, ($80 december 10 után), $35 gyermekeknek.
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 véleményeteket közösségünk értékeiről és kihívásairól. Ezek és sok beszélgetés alapján állítottuk fel céljainkat, rögzítettük 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.
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Az idei kérdőív 5-10 perc alatt kitölthető online (elérhető a FB oldalról és a honlapról is. Számít
a véleményed!
 Azok számára, akik nem használnak számítógépet a kérdőív nyomtatott formában is elérhető az
irodán!) Kérjük, hogy ebben is segítsetek!
 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
Nagy örömmel és köszönettel adunk hírt a Family of Faith gyűjtésről, ami 2014-ben került meghirdetésre. A cél az volt, hogy a torontói egyházmegyénk kiemelt és előre vivő nagy célja számára
gyűjtsünk és egyben támogassuk a helyi közösségeket is.
A Family of Faith kampányra összesen $309,250 adományígéret érkezett közösségünk tagjaitól. 2019 június
30-ig $241,072 érkezett meg, az $5,600 kezelési költség levonása utáni rész 75%-a azaz $176,604 kerül
közvetlen érsekség által felhasználásra Family of Faith kampányban meghirdetett célokra; 25%-a azaz
$58,868 lett elkülönítve plébániánk számláján.
Plébániánk eddig $51,976 dollárt használt fel, 2017-ben $22,000 dollárt az ülőliftre és 2018-ban $29,976
dollárt az alagsori átalakításokra, illetve a parkoló felújítására. A gyűjtés jelenleg azon nagylelkű adományokkal folyik még tovább, amelyek több éves folyamatos adományozásra tettek ígéretet. Azért nagyon fontos számunkra ezen szakasz, mert amint elérjük a $ 245,000.00 beérkezett adományt, onnantól már a támogatás nagyobb része, 75%-a teljesen nálunk marad és tudja nagymértékben megalapozni a folyamatos fejlesztéseinket! Ezért kérjük, hogy a felajánlott adományokat továbbra is fizessék: hálás köszönet érte!




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 idejükkel, szakértelmükkel, anyagi támogatásukkal hozzájárultak a jezsuita küldetéshez.
A Házasklub kezdeményezését támogatva gyűjtünk a tiszta, száraz tejeszacskókat a Hall bárja előtt,
amikből különböző használati tárgyakat készítenek hajléktalanok számára.
A SZENTATYA NOVEMBERI IMASZÁNDÉKA
Imádkozzunk, hogy a párbeszéd, az egymásra találás és a megbékélés szelleme hassa át a KözelKeletet, ahol különböző vallási közösségek élnek együtt.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (24) 9:00 +Galambosy Józsefért és Erzsébetért; +Molnár Erzsébetért; +Kurucz Zoltánért; +Pál Ilonáért 11:00 a Mária Kongregáció élő és +tagjaiért; +Kovács Lászlóért; +Palatkai Etelkáért és
+családtagokért; +Antal Zsuzsannáért; +Nagy Pálért és Nagy Pálnéért; +Gary lelki üdvéért és az őt gyászoló
Jasmine-ért; +Lukovits Jánosért, születésnap; +Lukovits Irénért; +Smagin Katalinért 5 PM for Etelka and
+Pál
Hétfő / Monday (25) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General
Kedd / Tuesday (26) Saint John Berchmans 7:30 for our +Jesuits
Szerda / Wednesday (27) 7:30 for Jesuit vocations
Csütörtök / Thursday (28) 7:30 for the conversion of non-believers
Péntek / Friday (29) 7:30 for our benefactors; for blessings on Jane Linay on her birthday
7 PM a magyar politikusok megtéréséért
Szombat / Saturday (30) Saint Andrew 7:30 for world peace
Keresztelő: Granitz-Fulop Elizabeth.
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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
November 24, 2019
"Jesus, remember me when you come into your kingdom."
DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
This Sunday is the Feast of Christ the King. It brings the Church’s liturgical year to its conclusion. We
celebrate our King whose wealth lies in his love for all, and whose authority is exercised through the service
of those who are often considered the least in society. Through his life and death, Jesus reveals the wondrous
and challenging nature of his kingship. Luke’s Gospel emphasises that God’s universal love and forgiveness
are revealed in the person of Jesus Christ. Pray for openness to receive this love – and to share it with your
neighbours!
A week later, on the 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!
Thanks for donating ShareLife generously! ShareLife has released its Annual Impact Report which is
available online at www.sharelife.org. Our Parish collections’ data is summarised on the 3. page.
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 NOVEMBER
That a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Near East,
where diverse religious communities share their lives together.

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS






November 22. 7,30PM: Charismatic Adoration 24. Christ the King 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)
December 1. 11AM: 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! 14. 7pm: Christmas Concerto by Scola Cantorum 15. Hurka/Saussage Sale of
the Married Couples Club. Please place your orders with Marika Kanitsch at 416-222-6421.
St Elizabeth Scola Cantorum conducted by Imre Olah invite you and your family for their annual Christmas 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.
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