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 15.
„Adjátok tudtul, amit láttok!”
OLVASMÁNYOK: Iz 35,1-6a. 10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Isten hozott advent harmadik vasárnapján! Hívlak szeretettel péntek este a hetes mise után a Filmklubra:
„Egy hiteles ember” (film és beszélgetés Ferenc pápáról)
Szombat este 7 órakor a Szent Erzsébet Scola Cantorum Oláh Imre vezetésével sok szeretettel hív mindenkit Karácsonyi Koncertjére. A koncert utáni fogadásra is szeretettel várunk mindenkit! Belépő jegy: $20
felnőtt; $10 diák. A vasárnapi miséken Sutka János, frissen szentelt diakónus fog tanúságot tenni útjáról,
ahogy Isten őt vezette: fogadjuk szeretettel! (Életéről a 2. oldalon olvashatunk.)
Az előttünk álló adventi készület idejére érkezett Budapestről jezsuita rendtársam, P. Bellovics Gábor, aki
nálunk és Ottawa-ban fog lelkigyakorlatot tartani: Torontói Adventi Lelki Nap december 21. szombaton, 27PM: P. Bellovics Gábor jezsuita atyával. Fogadjátok szeretettel!
Múlt vasárnap Keresztelő János üzenetét hallottuk (Mt 3,1-12) Gondolkodtál-e azon, hogy te mit csinálsz,
ha seb van testedben (szívedben)? Tedd le terheidet advent heteiben a szentgyónásban és újítsd meg hétköznapjaid! (MAGTV)
A mostani vasárnap arra hív, hogy ÖRÜLJ! Vedd észre a már élő jót! Esti imádban azt nézd meg: mi történt veled, amit Istennek akarsz megköszönni? Miben ismered fel az „idők jelét”, azaz hol volt jelen
napodban Isten (és hol érezted távolinak)?
Kívánok szívből áldott adventi készületet!
Tamás atya
Hálásan köszönjük a téli adománygyűjtésre adott nagylelkű támogatásokat közösségünk minden
tagjának! Itt szeretnénk megköszönni különösen is a minket támogató közösségek nagyobb, egyedi adományait: Rákóczi Alapítvány: 10,000.00; Házasok Klubja: 2,500.00; Karitász: 2,000.00; Nyugdíjas
Klub: 1,500.00; Pax Romana: 550.00; magyar jezsuiták: 20,000.00. Isten áldja meg támogatóinkat!
A 2020. évi adomány borítékok elkészültek, ezeket kérjük, hogy vegyék fel a templom bejáratánál. (Aki
ismerőshöz el tudja vinni, kérjük, tegye meg!) Az adományboríték célja, hogy – aki ezt kéri – az kap egy
saját számmal ellátott borítékot és így heti adományáról évente tudunk adóigazolást kiállítani az adóhatóság számára. Aki ezt kéri az irodán, annak most is még elő tudjuk készíteni!
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL…
December 13. 7PM: mise, 7:30PM: Filmklub:
„Egy hiteles ember” (film és beszélgetés Ferenc
pápáról)
14. Magyar Iskola karácsonyi műsora, 7PM: Scola
Karácsonyi Koncert és fogadás
15. ADVENT III. 11AM: mise, majd elsőáldozási
felkészítő. Házasok Klubja hurka és kolbász vására
20. 7PM mise, beszélgetés Bellovics Gábor atyával
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
sütemény-vására.
Fórum-beszélgetés
vendégünkkel, P. Bellovics Gáborral.
12:30-3PM:
Adventi
Ifjúsági
Akció
a
hajléktalanokért! ételkészítés és -osztás.
24. Karácsonyest 23:15: Scola áhítat, cserkész
Bölcsőcske, éjféli mise
●












25. Karácsony 9: Pásztorok miséje, 11: ünnepi mise
26. 3PM Szépkorúak Karácsonya; sütemény
adományt szívesen fogadnak (nincs 9 és 11 mise)
27. 7,30: Szent János apostol (nincs 7PM mise)
28. 7,30: Aprószentek ünnepe
29. Szent család vasárnapja, családok megáldása.
3PM: Hálaadó mise a Guelph-i magyaroknak
7PM: RiseUp: Catholic Christian Outreach, a
University Student Movement at Westin Harbour
Castle (www.cco.ca/riseup)
31. 6PM: Hálaadó mise, 7PM: Szilveszteri Est
(Jegyrendelés az irodán)
Január 2. 1PM: Belvárosi Mise (Rákóczi Villa)
3. 7,30AM-9PM: Első pénteki egész napos
szentségimádás, 6,30PM: Rózsafüzér, 7PM:
hallottjainkért mise, taize-i imaóra
11. Magyar iskola indulása (nincs cserkészet)

RÉSZLETEK NÉHÁNY PROGRAMHOZ:
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. $80 felnőtteknek, $35 gyermekeknek.
ADVENTI KÉSZÜLET
Adventi Ifjúsági Akció a hajléktalanokért! Segítsünk közösen! December 22. vasárnap, a 11 órás szentmise után hívjuk a 13-25 közötti fiatalokat (bérmálkozók, gimnazisták és egyetemisták, az idősebb ministránsok, nagycserkészek), hogy készítsünk szendvicseket és vigyük el közösen hajléktalanoknak!
12 órakor Rebekka tart egy “sensitivity training-et” a résztvevőknek és közösen elkészítjük a szendvicseket,
majd elvisszük a belvárosba néhány előre kiválasztott helyre (Köszönünk ehhez minden adományt is!). Várjuk azon családokat is, akik nagyobb gyerekeikkel szeretnének csatlakozni!
Az Advent egy csodaszép bűnbánati időszak, ahol leteheted terheidet, sebeidet. Élj a kiengesztelődésigyónási lehetőségekkel! 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 minden vasárnap 9,30-11:30AM között.
Ha még keresel egy heti, rendszeres lelki impulzust, akkor ajánljuk az angol jezsuiták online anyagát: New
Beginnings, an audio Advent retreat!
ÜNNEPI PARKOLÁS - telítettség esetén - használják a Skapura parkolóját a Bayview sarkon!
ADVENTI VÁSÁR
HABÁN PROCELÁNOK vásárolhatók most vasárnap, amely bevétele a Rákóczi Alapítvány nyári magyarországi táborait és ifjúsági ösztöndíjait szolgálja. Támogassuk e nemes célokat!
MŰALKOTÁSOK: Új HUVAC kiállítás nyílt az Erzsébet Galériában! Hívunk szeretettel, hogy látogasd
meg Bekő-Geiner Gabriella, Keszei Attila, Kishner Leon, Majthényi Barbara, Nádasdy Erzsébet és Zádori
István alkotásait. Amennyiben érdekli egyes műtárgyak megvétele, hagyja meg nevét az irodán!
ADVENTI KÖNYVVÁSÁR: P. Nemes Ödön SJ, Párbeszéd az öregséggel (Bp, 2019, 20CAD) – arról,
hogy hogyan lehet elfogadni az öregedést szabadon, örömmel és szeretettel…P. Nemeshegyi Péter SJ,
Holdfényben (Bp. 2019. 25CAD) – rövid, szépen írt tanulmányok hitünk sok kérdéséről és a Bibliáról
Házasok Klubja hurka és kolbász vására (Rendelés Kanitsch Marikánál: 416-222-6421)
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ISTEN ÁLDJA SUTKA JÁNOST, MOST SZENTELT DIAKÓNUST! WELCOME!
“I am currently in my 4th Year of Theology at St. Augustine's Seminary in Scarborough. I was ordained a
transitional deacon a month ago, on Saturday, November 16th, at St. Edward the Confessor Catholic
Church. It is with great joy to be now a servant in the Lord's vineyard.
I grew up in Toronto, was born in 1977 and was baptized the next year at the old St. Elizabeth of Hungary
Parish. My parents both emigrated from Hungary - my mother in 1956 and my father in 1976. My faith journey has brought me through many twists and turns, but as I look back, I realized how God was forging a
path for me to follow, as one in preparation for the priesthood. It's very humbling to be where I am today,
but for grace of God, go I.
I have been in formation for almost 10 years, since August 2010, when I was accepted and began my philosophy studies downtown at Serra House. After completing three years of study, I graduated from St. Philip's
Seminary and moved on to St. Augustine's Seminary in September 2013. The first year was our Spiritual
Year, which helped to deepen my spiritual foundation in preparing for Theology the following year.
I was also here, at St. Elizabeth's in 2015-16 helping out with the Confirmation program. Later in that year,
I began my internship at the nearby parish of St. Edward the Confessor, 2016-17, where I experienced parish life for the better part of a year. God showed me many things I needed to learn and experience, so to
grow in spirit and love of Him, and to continue on in my vocation towards presbyterial ministry.”
OKTATÁS - IFJÚSÁG
 2020-ban is lesz Diaszpóra Program, amire 2020. február 28-ig lehet jelentkezni a jövő évi programokra:
https://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora
 Bélyeggyűjtők! Aki szeret bélyeget gyűjteni, annak Bogyay Elemér felajánlotta magyar és kanadai gyűjteményét. Akit érdekel, jelezze az irodán!



JÓ GAZDA SZEMÉVEL
Elkészült egy új reklám-zászló (banner) az utcára, hogy jobban látható legyen templomunk: köszönet
Mariónak és Botondnak. Elkészült az utcai bejáratnál lévő külső nagy mozaik díszkivilágítása: köszönet
László Józsefnek! A Hall szépítését köszönjük László Józsefnek és Juretic Ferencnek!
A 2020. évi adomány borítékok elkészültek, ezeket kérjük, hogy vegyék fel a templom bejáratánál.
A SZENTATYA DECEMBERI IMASZÁNDÉKA:
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 (15) 9:00 +Barbolyás Lajosért; +Hári Ildikóért; +Berden Istvánért 11:00 Cifra
Mihályért; +Márai Jánosért; +Gyurás István jezsuita atyáért; +Jónás Lászlóért; +Balogh Istvánért és
Istvánnéért; +Szórádi Gyulánéért; +Dobos Helenért; +Lawless Marcelláért; +Borbély Erzsébetért; +Pál
Józsefért; +Kánitsch családtagokért 5 PM for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz
Schrenk
Hétfő / Monday (16) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Bianca Khomasurya and Norair
Rodriguez; for +Heinz Schrenk; for blessings on Rodney and Nina Dioso; for blessings on Fr Bob Remark
and his parishioners
Kedd / Tuesday (17) 7:30 for our +Jesuits; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz
Schrenk; for blessings on Dorothy Medina; for blessings on Fr Peter Wojiesewicz and his parishioners
Szerda / Wednesday (18) 7:30 for Jesuit vocations; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for
+Heinz Schrenk; for blessings on Precy Manion
Csütörtök / Thursday (19) 7:30 for the conversion of non-believers; for Bianca Khomasurya and Norair
Rodriguez; for +Heinz Schrenk; for +Roland Paul; for blessings on Myrna and Ryan Paul
Péntek / Friday (20) 7:30 for our benefactors; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz
Schrenk; for blessings on Joey Faminial on his birthday; for blessings on Art and Auring Dilag on their
anniversary; for blessings on Joe and Lynn Parker and family 7 PM a magyar politikusok megtéréséért
Szombat / Saturday (21) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; for Bianca Khomasurya and Norair
Rodriguez; for +Heinz Schrenk; for blessings on Glo Mirasol on her birthday; for all the intentions of M.E.6
Class members
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Marcella Lawless emlékére: Szárics család
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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 15, 2019
"Go and tell what you hear and see!"
DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
The Gospel of this Sunday shows salvation explained and opened out: the blind see, the lame walk, the deaf
hear and lepers are healed. Christ’s actions fulfil the words of the prophet Isaiah and, today, give us hope in
our day-to-day lives. But do you recognise how God is already healing you? If yes, do you share it with your
friends?
Welcome into the ADVENT with two invitations:
 St Elizabeth Scola Cantorum conducted by Imre Olah invite you and your family for their annual
Christmas Concerto on December 14, at 7 pm. 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
 This Sunday we welcome to our Mass the newly ordained deacon, John Sutka, who will serve at our
celebration! (See his words on the page before)
If you are yet looking for some help to Advent, then welcome to New Beginnings, an audio Advent retreat!
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!

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 14. 8AM: Advent Social after our Mass; 7PM: Christmas Concerto by Scola Cantorum 15.
ADVENT III followed by Hurka/Sausage 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.
Bake sale 24. 12AM: Midnight Mass after the Concert at 11:15PM (no Mass at 7,30AM) 25. only 9 and
11AM Masses in Hungarian. 26 & 27 & 28. 7,30 Mass 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 (no Mass at 7,30AM)



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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