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."

HIRNÖK: 2020. november 22.
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7
416-225-3300 x 21;
szte.iroda@gmail.com;
stetoronto
HU: www.stetoronto.org; ENG: stelizabethofhungary.archtoronto.org;
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com
Cell phone application: myParish  Saint Elizabeth of Hungary
Spotify Podcast: STE - Szent Erzsébet plébánia - Toronto
Szentmise magyarul: vasárnap de. 9 és 11AM, 12:30 PM, online: vasárnap 11AM
(YouTube)
English Masses: Monday - Saturday at 7:30AM, 5PM on Saturday
Szentségimádás: 1. pénteken 8AM-6PM, 4. pénteken 7-8PM, szombat 4,30-5PM
Gyóntatás: misék előtt és után | Reconciliation: before and after mass
Plébános/Pastor: Fr. Forrai Tamás Gergely SJ
Iroda/Office Hours: Tuesday & Friday 9:30-3:30, Sunday 10:00-12:30
Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula
See the English Bulletin on the 4th page!

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
KÖSZÖNÖM szívből, akik segítettek széppé tenni közösségünk búcsúját, és azoknak, akik velünk
ünnepeltetek! Minden korlát ellenére is egy felemelő közösségi élmény volt, amiért szívből hálás vagyok!
VÁRUNK szeretettel szombaton 8-12PM: Kontemplatív ima. Magyar Iskola és Cserkészet online. 3PM:
Stresszmegelőzés I.: Fizikai megelőzés lehetőségei online beszélgetés Hart Judittal. 4,30PM:
Szentségimádás, 5PM: Vigília mise (angol). 6-7PM: szentségimádással kapcsolódunk az Eucharisztikus
Kongresszus világméretű imájához. Vasárnap KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE: 9 és 11AM, illetve az új
12,30PM Mise közösségünkért. A 11 órás havi „missziós” misén az ottawai testvérközösséggel együtt
ünneplünk! 5PM: TEA@5: Lelkészbeszélgetés online: Mit tanultunk a járvány alatt, hogyan készülünk
adventre? Belépés: https://us02web.zoom.us/j/3976980522
Ahogy látjátok, mostantól vasárnaponként egy harmadik magyar mise is lesz, 12,30-tól (ameddig erre
szükség mutatkozik.). Ezen a misén is azonos lesz a zene, a prédikáció. Most vasárnaptól kezdve viszont
minden misére kérjük az online vagy telefonos regisztrációt: ezzel készülünk arra, hogy jövő héttől kezdve
csak 50 főt tudunk az egyes misékre befogadni!
A múlt vasárnapi misében, közösségünk búcsúján azért adtunk hálát, hogy Erzsébet jól tudta kamatoztatni a
kapott talentumokat: de te, te egyáltalán tudod, hogy mit adott neked az Úr? Ma egészen “egyszerűvé” teszi
tanítását Jézus: tedd a legkisebbel is azt, amit Istenért tennél! De felismered-e a másik emberben Isten képmását? (Mt 25,31-46)
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK AT EVANGÉLIUM MEGFONTOLÁSÁHOZ: ...
A készületben segít a múlt heti evangélium PODCAST felidézése, a félórás Bibliakör és a kétperces
Üzenet. Aki szeretne hetente egy kiscsoportos online bibliakörbe bekapcsolódni, az jelezze az irodán.
A szombat esti és vasárnapi misékre kérjük is az online vagy az irodai regisztrációt! Misénkbe online is bekapcsolódhatsz vasárnap 11AM (YouTube: stetoronto) és meghallgathatod utólag podcast-on.
 Vasárnapi olvasmányok előre elolvashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu
 Imádkozzunk novemberben Ferenc pápával, hogy a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődése mindig az emberiség szolgálatára legyen.
 Szeretnél misét felajánlani szeretteidért? Hívjad fel az irodát vagy küld el emailben, hogy kiért ajánlod fel a
misét és mikorra szeretnéd a misét? (szte.iroda@gmail.com)
Kívánok közösségünk nevében áldott hétvégét! Tamás atya
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ESEMÉNYNAPTÁR NOVEMBER
21. 8-12PM: Kontemplatív ima. Magyar Iskola és Cserkészet online. 3PM: Stresszmegelőzés I.: Fizikai
megelőzés lehetőségei online Hart Judittal. Join Zoom (Meeting ID: 967 4192 2135; Passcode: 309851)
4,30PM: Szentségimádás, 5PM: Vigília mise (angol), 6-7PM: szentségimádással kapcsolódunk az Eucharisztikus Kongresszus világméretű imájához.
22. KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE: 9 és 11AM, új 12,30PM Mise közösségünkért. A 11 órás havi „missziós”
misén az ottawai testvérközösséggel együtt ünneplünk! 5PM: TEA@5! Lelkészbeszélgetés online: Mit
tanultunk a járvány alatt és hogyan készülünk adventre? Belépés: https://us02web.zoom.us/j/3976980522
23. 7PM: Online Rózsafűzér (minden hétfőn)
24. 7PM: Jezsuita lelkiségről online II. Regisztráció itt!
25. 8PM: Bibliakör online
27. 7-8PM Szentségimádás a Holy Trinity közösség szolgálatával
28. Magyar Iskola és Cserkészet online. 11AM: Könyvklub online: Mikszáth Kálmán, Az a fekete folt (ITT
olvasható). 3-5PM: Adventi gyónás. 4,30PM: Szentségimádás, 5PM: Vigília mise (angol), 6PM: Zenei
Vesperás, a zongoránál: Teleki Gergő (Prelude in g-minor Op.23, No.5 S. Rachmaninov; Prelude in D
flat Major Op.28, No.15 F. Chopin; Prelude in e minor Op.28, No.4 F. Chopin; Elegie in A flat major
(Schmachtend) R. Wagner; Funérailles - "1848 October" F. Liszt) 7PM: Bérmálkozói csoport indulása
29. ADVENT I. 9, 11AM és 12,30PM Mise. Adventi gyónás a misék előtt és után. 9-11: Segítő Kezek ételgyűjtés. 2-5PM: „Washingtoni” közösségünk adventi beszélgetése (online). 5PM: TEA@5

DECEMBER
1. 7PM: Jezsuita lelkiségről online III. Regisztráció itt!
2. 8PM: Bibliakör online
3. 1PM: Belvárosi mise és adventi gyóntatás (Rákóczi Villa)
4. Elsőpéntek: 8AM-7PM szentségimádás, 5-7PM: gyóntatás, 7PM mise, majd taize-i ima
5. 7AM: szentségimádás, 7,30: Mise, majd Lectio Divina. Online Magyar Iskola és cserkészet. 4,30PM:
Szentségimádás, 5PM: Vigília mise (angol)
6. ADVENT II. 9, 11AM és 12,30PM Mise. 3PM: MIK-Ifjúsági klub online. 5PM: TEA@5
8. 7PM: Jezsuita lelkiségről online IV. Regisztráció itt, majd 8PM: online beszélgetés róla
9. 8PM: Bibliakör online
12. Iskola és cserkészet online. 10-12AM: „Boston-környéki” közösségünk adventi beszélgetése (online).
2PM: Cserkészek adventi miséje. 4,30PM: Szentségimádás, 5PM: Vigília mise (angol)
13. ADVENT III. 9 és 11AM, illetve az új 12,30PM Mise közösségünkért. 3PM: Filmklub online:
„Mindenkinek”. 5PM: TEA@5
ADVENTI PROGRAMOK
 ÚJ! 12,30PM MISE! Most vasárnaptól egy harmadik magyar misét vezetünk be 12,30pm órakor,
hogy el tudjunk helyezni mindenkit a létszámkorlátozások ellenére is (ameddig erre szükség mutatkozik.)
Ezen a misén is azonos lesz a zene, a prédikáció. Kérjük, aki teheti, az ide jelentkezzen be!
 ÚJ! TEA@5 címmel ötórai tea melletti beszélgetés indítunk vasárnap délutánonként. Most vasárnap a teánál
beszélgetőtársaink Forrai Tamás, Vass Zoltán és Püsök Dániel. Torontói lelkészek arról beszélgetnek, hogy
mit tanulunk a COVID alatt és miként készülünk másként az adventre idén? Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/3976980522 (Meeting ID: 397 698 0522)
 Advent a bűnbánat ideje: használd ki e kegyelmi időt szentgyónásra a misék előtt és után, illetve nov.
28.szombat 3-5PM; dec. 4.péntek 5-7PM.
 Új bérmálkozói csoport indul online, ahol még várjuk a jelentkezőket. Az indító online beszélgetésre
november 28. szombaton, 7PM órakor kerül sor.
 Lelkiség: Sokan kérték, hogy ismerjük meg még jobban a jezsuita, a szent ignáci lelkiséget. Egy jó lehetőség a kanadai jezsuiták egy online programja november 17-től kedd este. (A leírást megtalálod a 4. oldalon.)
 Adventi Zene: Az idei adventban a „pécsi” mise zenét használjuk, hogy ezáltal tegyük felkészülésünket
szebbé. E mise zenéjét Dr. Hergenrőder Miklós írta, aki pap, teológiai tanár, karnagy és zeneszerző is volt. A
‘Pécsi Mise’ c. zeneművét 1968-tól használjuk Magyaroroszágon. Fogadjátok szeretettel!
 Online Rózsafűzér hétfőnként este 7PM: Meeting ID: 833 2501 9489; Passcode: 616164
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KÖZÖSSÉGI REFLEXIÓ
Kibővített Egyháztanácsunk 2. online találkozásán a plébániánk élete kapcsán a fejlődés jellemzőiről
beszélgettünk: A természet fejlődését vesszük példának: a természetben látható fejlődés sajátosságai a
közösség életének fejlődésére is igazak. A kiscsoportos beszélgetés témái voltak: 1. téma: A gyors fejlődés
látványosabb, de a lassú fejlődés hoz tartósabb eredményt. 2. téma: Minden változásban van remény és
félelem is. 3. téma: Minden változásban van növekedés és elengedés, gyász is. 4. téma: A rész fejlődése
nélkül az egész sem fejlődhet. Mit jelent mindez konkrétan a te saját életedben és közösségünk életében?
KÖSZÖNJÜK, HOGY SEGÍTITEK MEGTARTANI A COVID SZABÁLYOKAT!
Templomunkban a szentmisét továbbra is a mostani szabályok mellett megtarthatjuk még
most. Nov. 24. keddtől viszont csak 50 fő vehet részt egy szentmisén! Ezért már most vasárnaptól egy harmadik magyar misét vezetünk be 12,30pm órakor!
 MINDEN SZOMBAT ESTI ÉS VASÁRNAPI MISÉRE ezért mostantól kérjük az előzetes regisztrációt online a Hírnökön át (Flocknote), vagy a magyar honlapon a Miserend/Regisztráció címszó alatt, vagy
az irodába történő telefonálás útján. (A Hírnökben ezentől csak az aktuális hétvégére lehet regisztrálni.)
- LÉGY RUGALMAS! 4 x 50 fő áll igy rendelkezésünkre, ami az elmúlt hónapok alapján elegendő,
ha jól elosztjuk a jelenlétet a misék között. Mindegyik mise azonos lesz a szolgálat, az orgona és a miséző pap személyében.
- LÉGY PRECIZ: Csak akkor regisztrálj, ha biztos vagy, hogy jössz. Ha regisztráltál és javítani kell,
azt nem tudod megtenni a Hírnök linkjén keresztül, csak a neked emailben megküldött válaszlevél
linkjén át. Ha mégse tudsz jönni, feltétlen töröld a jelentkezésed, hogy más tudjon jönni!
TUDTAD, HOGY A HIRNÖKÖT ONLINE MÉG KÖNNYEBBEN EL TUDOD ÉRNI?
A karantén alatt a hagyományos heti Hírnök is megújult: immár a Flocknote program segítségével tudjuk
modern formátumban, elkallódás veszélye nélkül küldeni mindenkinek! A továbbra is email-en érkező főrész
csupán a legfontosabb részeket emeli ki, de minden egyben megtalálható az itt kinyitható csatolt részben.
Kérd a digitális Hírnököt az irodába küldött leveleddel: szte.iroda@gmail.com
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (22) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Engesztelő Magyarországért; +Kovács Jánosért és Erzsébetért;
+Gál Átilláért, 6 hónapos évforduló; Baksa,Tódor, és Kóter családok +tagjaiért; Házi és Wiel családok elő és +tagjaiért; +Mátés
Annáért 11:00 Böjte Csaba atya gyógyulására; Mónika születésnapjára; Vilmáért és Miklósért; hálából, 52. házassági évforduló;
+Szilárd Ilse-ért; +szülőkért, Kőműves Ágnesért és id. Nyulas Györgyért; +ifj. Nyulas Györgyért; +Bokor családtagokért; +Varga
Eszterért; +Kovács Lászlóért; +Tréki Lenkéért; +Mikó Albinért, születésnapjára; +Holyuta Juciért (Magyarország)
Hétfő / Monday (23) Blessed Michael Augustine Pro 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the protection and
holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for graces and blessings on Son Ye Jin and Hyun Bin; for
the complete recovery of Lourdes Ramos; for the intention of J. Mendez; for +Paul Dytoc; blessings on Fr. Roshan on the
anniversary of his sacerdotal ordination; good health and happiness of Ryan Carvalho and family
Kedd / Tuesday (24) Saint Andrew Dung-Lac and Companions 7:30 for our +Jesuits; for the protection and holiness of the Lee
and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for the protection of Jay and his family; for the intention of J. Mendez; good
health and wellbeing of Simone Carvalho and family; for +Bernadette Carvalho; for +Dr. Winifred Fernandes; blessings on Ann
Grover and family
Szerda / Wednesday (25) 7:30 for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for the protection of Ady, James, Olivia and Sydney; for the intention of J. Mendez
Csütörtök / Thursday (26) St John Berchmans 7:30 for conversion of non-believers; for the protection and holiness of the Lee
and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; thanksgiving from Gene and Linda; for blessings on Aida and her family; for
the intention of J. Mendez; for +An-Sun John Park; birthday wishes for Seung-Hoo Francisco Choi; healing for Kun-Soon Agatha
Kim; health for Kum-Soon Anna Yoon; blessings on Genie Dsouza’family; success for Sarah and Ryan Carvalho and family
Péntek / Friday (27) 7:30 for our benefactors; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael
and Veronica; for the special intention of Aidan; for blessing and protection of Teresa Chew and her mother; for the intention of J.
Mendez; good health and happiness on Ophelia Malik and family; blessings on Msgr Pat O'dea
Szombat / Saturday (28) 7:30 for world peace; birthday blessings on Tony Ugarte; for the protection and holiness of the Lee and
An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for blessings on Margarita Flores; for the intention of J. Mendez; good health and
happiness for Peter Carvalho and family; 50. wedding anniversary blessings on Asha and Steven Pinto; success for David Colaco
5 PM for Etelka and +Pál; blessings on Jane Linay on her birthday; birthday blessings for Cathy Calderone
Köszönet virágmegváltásért: +Vásárhelyi Péter emlékére: Babits Katalin, dr. Forbáth Péter, Szebeny Katalin .
+Czvetko Anna emlékére: Bonnay László és Katalin, Bukovec Magdi, Keddy Piroska. +Mezey Péter emlékére: Keddy Piroska
+Farkas Frank emlékére: Peterdy Mihály.
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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: November 22, 2020
www.facebook.com/stetorontoEN; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org
Phone App: myParish  Saint Elizabeth of Hungary
416-225-3300 x 21;
szte.iroda@gmail.com
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30am, Vigil Mass: Saturday at 5pm
Haitian Mass in Creole: 3rd Sunday of the month at 3pm
Adoration: Weekdays at 7-7:30am; 4th Friday of the month at 7-8pm; Saturday at 4:30-5pm
Reconciliation: before & after Mass

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Today's solemnity of Christ the King ends the Church's liturgical year on a high point. And a highpoint to
understand our call. The call of this Shepherd King is inviting us to a share, both in his service of others,
especially to the very least, and in his very life. The grace, the talents become a gift for his or her brothers
who identify with the person of Christ. Being wise and skillful in front of God is the only way to a liberation,
which will become a gift in the encounter with the brother.
 A way to grow in that is to hear more about our Ignatian spirituality which is our talent too. Please join us
at the four Zoom sessions that will introduce the gift St. Ignatius gave to the world (see details bellow).
 Join in and watch the Christ the King Rally 2020 on Saturday, November 21, 9-12PM! You can watch this
free online event on the Catholic Charismatic Renewal Council's Youtube: https://youtu.be/oJTkaSTJFds or
Facebook: https://www.facebook.com/CCRC-Toronto-284998491631113
Bad news is, that as of Tuesday, November 24th, attendance at all of liturgical celebrations at parishes in
the red zone, including our own, will be limited to 50 worshippers in the entire building at one time. Please
register for the Vigil Mass!
Have a blessed Sunday! Fr Tamas
SOME SPECIAL PROGRAMS IN ENGLISH IN NOVEMBER
21. 7AM: Adoration, 7,30: Mass, 8.15-10.15: Contemplative prayer. 4,30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass
24. 7PM: Ignatian Spirituality webinar II. Register HERE!
27. 7-8PM: Adoration with the ministry of the Holy Trinity Community
28. 7AM: Adoration, 7,30: Mass. 3-5PM: Confession Day; 4,30: Adoration, 5PM: Vigil Mass followed by
Music Vesper: at the piano: Gergő Teleki
 Join our Ignatian Spirituality webinar: You might know that Jesuits are known for their distinctive spirituality. November 17. St. Ignatius of Loyola by Scott Lewis, SJ. November 24. The Spiritual Exercises by
Bernard Carrière, SJ. December 1. Ignatian Spirituality by Joseph Schner, SJ. December 8. Ignatian Values:
Hope, Reconciliation and Justice by Peter Bisson, SJ. December 12 Saturday 8-9AM: we can reflect in person about the program and you can bring your questions! Form: 4 Zoom sessions Tuesdays at 7:00 pm.
Each session will be 45 minutes long, plus 15 minutes for questions. Register!
 WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above!
 PRAY WITH POPE FRANCIS IN NOVEMBER that the progress of robotics and artificial intelligence may always
serve humankind.
 KEEP SAFE AND COME! Please, self-screen before attending church: with cold symptoms and/or a temperature at or above 37.5 C/99.5 F are asked not to attend Mass. Mask is compulsory. Keep physical distance
and do not shake hands and do not sing. Please leave the church without spending social time at the door.

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!




MANY THANKS FOR YOUR DONATION! Please mail or bring your donation to the parish by
dropping it in the mailbox. Please, consider online donation:
Contribute through „pre-authorized giving” (PAG) which considered to be the best way.
Use PAYPAL, Canada Helps, Benevity Greater Toronto United Way, IBM-Pace Credit Union,
Donate online by credit card at https://stetoronto.org/tamogass or at
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org: select our parish in East Toronto.
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