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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 8. 

 „Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét!” 

OLVASMÁNYOK: Iz 11,1-10; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12  

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

 

Köszönöm azoknak, akik segítettek előkészíteni a múlt hétvégén plébániánk három nagyobb nyelvi közös-

ségét összehozó misét és az azt követő kulturális-gasztro találkozásra, és akik eljöttek rá: sok nagyon pozi-

tív visszajelzést kaptunk, igyekszünk ennek megfelelően átgondolni a folytatást is. 

Pénteken hívunk az első pénteki egész napos szentségimádásra (6,30PM: Rózsafüzér, 7PM: hallottjainkért 

mise, taize-i imaóra), szombaton 10-11:30 a Történelmi Klubban beszélgetés: Az ókeresztény kor, egyhá-

zunk kezdetei (Forrai Tamás atyával). Advent II. vasárnapján, 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: imádkozunk 

így az itteni közösségünkért! A 11-es mise után Fórum plébániánk életéről a Hall-ban. 

Múlt vasárnap arra hívott, hogy élj tudatosan! Figyeltél arra, hogy hol élsz egy megkötöző, hazug álomvi-

lágban? Most Keresztelő János üzenetét halljuk (Mt 3,1-12): „teremjétek a bűnbánat méltó gyümöl-

csét”! Mit csinálsz, ha seb van testedben (szívedben)? Takargatod, hogy semmi, senki ne érjen hoz-

zá és ne fájjon jobban? Vagy odamész „édesanyádhoz” (akiben bizalmad van) és kéred segítségét? 

Tedd le terheidet advent heteiben a szentgyónásban és újítsd meg hétköznapjaid! (MAGTV) 

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!) 

Előzetes: Jövő héten, 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 

 

 

  

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://vimeo.com/376291640
https://vimeo.com/376291289
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp_U68yZWSvvyngNWRDybwl9zv_ZyWFZ676sJ1dC4KZZOi9Q/viewform
mailto:scola.cantorum@gmail.com
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL… 
 

December 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 Klub: Az ókeresztény kor, egyházunk 

kezdetei (Forrai Tamás atyával) 

8. ADVENT II. 11-es mise után Fórumbeszélgetés 

plébániánk életéről 

13. 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 

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: Adventi Ifjúsági Akció a 

hajléktalanokért! ételkészítés és -osztás.  

26.  3PM Szépkorúak Karácsonya 

29. 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. Szilveszteri Est (Jegyrendelés az irodán)

RÉSZLETEK NÉHÁNY PROGRAMHOZ: 

● 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 

 Egy ötlet otthonra: Kisgyerekes családoknál egy kedves készület a „Jóság-liszt” gyűjtés az adventi vára-

kozásban. Ez úgy történik, hogy minden jócselekedet egy kiskanál lisztet jelent, melyet összegyűjtve vasár-

nap a közös edényünkbe önthetünk. Az összegyűlt "Jóság-liszt"-ből karácsonyra kalácsot sütünk, melyet 

közösen fogyaszthatunk majd el. 

 Adventi Ifjúsági Akció a hajléktalanokért! Segítsünk közösen! December 22. vasárnap, a 11 órás szentmi-

se után hívjuk a 13-25 közötti fiatalokat (bérmálkozók, gimnazisták és egyetemisták, az idő-

sebb 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!). Vár-

juk azon családokat is, akik nagyobb gyerekeikkel szeretnének csatlakozni! 

 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 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! 

 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! 

 

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-

http://www.cco.ca/riseup
https://pray-as-you-go.org/article/new-beginnings-advent-retreat-2019?utm_source=Thinking+Faith&utm_campaign=04e6761585-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_28_04_41_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_620a4d7197-04e6761585-87681613&mc_cid=04e6761585&mc_eid=5b72f1719f
https://pray-as-you-go.org/article/new-beginnings-advent-retreat-2019?utm_source=Thinking+Faith&utm_campaign=04e6761585-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_28_04_41_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_620a4d7197-04e6761585-87681613&mc_cid=04e6761585&mc_eid=5b72f1719f
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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, fő-

leg, ha nem csak kértek, hanem adtok is a közösségnek! 
 

MÉDIA: KARÁCSONYI 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 

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

nyelvről, mesterséges intelligenciáról és tehetségről. 

JÓ GAZDA SZEMÉVEL 

 A 2019. december 5-i ülésén az Egyháztanács reálisnak, jónak tartja és támogatja a 2020. évi költségvetés 

tervezetét. A résztvevők örültek a stabil, egyre tisztább költségvetési tervezetnek, elfogadták azt és megkö-

szönték az előkészítés munkáját Beának és a Pénzügyi Bizottságnak! Ezután egy hosszú, nehéz, fontos be-

szélgetést folytattunk egyházközségünk, egész diaszpóránk valódi állapotáról. Úgy éreztük, hogy többet 

kell beszélni nekünk és a tágabb közösségnek arról, hogy egy felgyorsult beolvadás (összeomlás) idején ál-

lunk. Világosan ki kell mondani, hogy csupán néhány éven belül egészen más lesz a diaszpóra és ezért nem 

folytatható, ami tegnap volt. Jobban meg kell érteni, hogy mi volt (jó/rossz) korábban, és mit tanulhatunk 

ebből. Sokkal bátrabban és többet kell tenni a széteső egyének és közösségek befogadásért (szemben a „nem 

közösködünk” mentalitással). Nyitottnak kell lennünk minden értéket hordozó magyar közösséggel szem-

ben; ebben a minőséget kell erősíteni és nem minden áron a mennyiséget. Hasonlóan bátrabban kell befo-

gadni a nem magyar nyelvű katolikus közösségeket, hiszen ez adja a közeljövő lelki erejét egy szekularizált 

magyar kulturális közegben és ez kell adjon segítséget a fenntarthatósághoz is.  

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

 Elkészült egy újabb tűzbiztonsági rendszer kiépítése, ami automatikusan lekapcsolja a szellőztetést tűz 

esetén az iskolaépületben, hogy az ne kapjon oxigén utánpótlást s ne terjedjen jobban. Mindez egy tetőn (is) 

történő kábelezéssel is járt, ami megint egy lépés a tető teljes megújítása érdekében. 

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 (8) 9:00 Etelkáért és +Pálért 11:00 +Sinka Lászlóért és Ilonáért; +Kis Sándorért, 5. évforduló; +Pekár 

Annáért és +családtagjaiért; +Szűcs Jánosért, 1. évforduló  5 PM for +Bernadette Carvalho; for the holy souls in Purgatory; for 

good health and happiness of Magdalen Yam; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz Schrenk; for +Jagodits 

Julianna; for the safety of the home of Kim and Jula Pacis 

Hétfő / Monday (9) The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; 

for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz Schrenk; for +Susan Teves; for blessings on Cris and Sarah Baldomar 

on their birthday 

Kedd / Tuesday (10) 7:30 for our +Jesuits; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz Schrenk; for Lianne; for 

+Jesus Canicula 

Szerda / Wednesday (11) 7:30 for Jesuit vocations; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz Schrenk; for 

+Camilo Madarang; for blessings on Beatrice Canicula 

Csütörtök / Thursday (12) Our Lady of Guadalupe, Patroness of the Americas 7:30 for the conversion of non-believers; for 

Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz Schrenk; for +Catalina Jurado 

Péntek / Friday (13) Saint Lucy 7:30 for our benefactors; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz Schrenk; 

for blessings on Linar Napenas on his birthday; for +Paul Mirasol 

7 PM a magyar politikai élet megtisztulásáért 

Szombat / Saturday (14) Saint John of the Cross 7:30 for world peace; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for 

+Heinz Schrenk 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Fratrits Péter emlékére: Freitas Megan, Kondo Nancy. 

 

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 8, 2019 

"Bear fruit worthy of repentance!" 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

 

Welcome into the ADVENT!  

Thanks for all who joined us last Sunday to our bilingual Mass followed by “Dining with the Saints”– 

cultural and gastro program sharing traditions of those ethnic groups! 

If you are yet looking for some help to Advent, then welcome to New Beginnings, an audio Advent retreat! 

This year, we invite you to deepen your relationship with the God of 'new beginnings'. Over five audio 

sessions, you will be guided through scripture taken from Jesus' birth narrative, encouraged along the way 

to recognise God's movement in the lives of John the Baptist, Mary, Joseph, Jesus and the Wise men. In turn, 

it is our hope that you will also recognise the movement of God in your own life. Join us as we begin this 

journey together... But first: create silence in your life! 

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 8. ADVENT II. 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. 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://pray-as-you-go.org/article/new-beginnings-advent-retreat-2019?utm_source=Thinking+Faith&utm_campaign=04e6761585-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_28_04_41_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_620a4d7197-04e6761585-87681613&mc_cid=04e6761585&mc_eid=5b72f1719f
https://www.thinkingfaith.org/articles/20101210_1.htm
http://www.reconnecthungary.org/

