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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." 

HIRNÖK: 2020. november 29. 
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!     
ÖRÖMTELI adventi útra lépünk a mostani vasárnappal! Tudjuk, hogy Jézus újra megszülethet szívünkben, 

ha készülünk befogadására: ha helyet adunk neki életünkben. Ez csak rajtad áll!  

FÁJDALMAS, de idei adventi készületünk nem lehet közös: a kormányzat minden közösségi lelkiprogramot 

betiltott egy hónapra. Pedig a közösség éppen azt szolgálja nem-pótolható-módon („essential”), amire 

külön-külön talán gyengék vagyunk. A tágabb közösségtől való megfosztottság el kell mélyítse bennünk a 

családegyház vágyát! A család mindig is hitünk, értékeink átadásának elsődleges helye: most még inkább 

készüljetek ti együtt Jézus eljövetelére. (Ehhez adunk sok-sok ötletet, segítséget, lásd lent!)  

VÁRUNK szeretettel pénteken, a most bővebb Adventi Esték programra! (Figyelem, különböző helyeken 

lehet bekapcsolódni!!) 7-8PM Szentségimádás online a Holy Trinity közösség szolgálatával. 8PM: Hit-

Beszélgetés: Fratelli Tutti enciklika. A felvett anyag megnézhető a youtube-on: és kb.8,30-tól beszélgetés 

zoom-on, végül 9PM: Examen (a megelőző zoom-os beszélgetés linkjén folytatjuk) 

Szombaton Magyar Iskola és Cserkészet online. 11AM: Könyvklub online: Mikszáth Kálmán,  Az a fekete 

folt (ITT olvasható). 7PM: Bérmálkozói csoport indulása. 8PM. Adventi Esték: Szentírási készület a 

vasárnapi evangéliumra. ADVENT I. vasárnapján 11AM Mise közösségünkért online, majd „drive 

through” áldoztatás. 9-11: Segítő Kezek ételgyűjtés. 5PM: TEA@5! Hogyan ünnepeljük otthon, a családban 

az adventet? (lásd lent) 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!  

A múlt vasárnap egészen “egyszerűvé” tette tanítását Jézus: tedd a legkisebbel is azt, amit Istenért tennél! 

De felismerted-e a másik emberben Isten képmását? S ha igen, úgy őrződ-e… éber, szerető, gondoskodó 

figyelemmel, mint egy lángot? (Mk. 13,33-37) KÉRDÉSEK felkészüléshez: Mi tereli el figyelmedet, mi 

veszi el idődet feleslegesen? Mi ad “fényt”, megerősítést, eligazítást neked a héten?  

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.  

Misénkbe online bekapcsolódhatsz vasárnap 11AM (YouTube: stetoronto) és meghallgathatod utólag 

podcast-on. 

 Vasárnapi olvasmányok előre elolvashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu  

 Imádkozzunk decemberben Ferenc pápával, hogy Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkat Isten 

Igéje és imaéletünk táplálja. 

 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 

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://open.spotify.com/show/19qkIfk9nVOzvRURORhPrI
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
Meanwhile
https://youtu.be/B0a4gOt-pDI
https://youtu.be/UW4_Cq6L0zw
https://us02web.zoom.us/j/81323953502
https://youtu.be/RRwnekSGwM0
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Mikszath-mikszath-osszes-muve-2A85B/elbeszelesek-2741-kotet-37D19/a-tot-atyafiak-1881-32-kotet-3B151/az-a-fekete-folt-1881-3B2A1/
https://us02web.zoom.us/j/81323953502
https://youtu.be/AhvAUs3yWHc
https://us02web.zoom.us/j/81340361083
https://youtu.be/7MumebpCFh8
https://www.buzzsprout.com/1066291/episodes/6510838
https://youtu.be/XbNnk86LNtM
https://vimeo.com/478646864
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://open.spotify.com/show/19qkIfk9nVOzvRURORhPrI
https://igenaptar.katolikus.hu/
mailto:szte.iroda@gmail.com
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ESEMÉNYNAPTÁR NOVEMBER – programok online! 

27. 7-8PM Szentségimádás online a Holy Trinity közösség szolgálatával.  

28. Magyar Iskola és Cserkészet online. 11AM: Könyvklub online: Mikszáth Kálmán,  Az a fekete folt (ITT 

olvasható). 7PM: Bérmálkozói csoport indulása. 8PM. Adventi Esték: Szentírási készület a vasárnapra 

29. ADVENT I. 11AM Mise közösségünkért online, majd „drive through” áldoztatás. 9-11: Segítő Kezek 

ételgyűjtés. 2-5PM: „Washingtoni” közösségünk adventi beszélgetése (online). 5PM: TEA@5! Hogyan 

ünnepeljük otthon, a családban az adventet? (lásd lent) 

 

DECEMBER 

1. 7PM: Jezsuita lelkiségről online III. Regisztráció itt! 

2. 8PM: Bibliakör online 

3. 1PM: Belvárosi adventi gyóntatás (Rákóczi Villa) 

4. Elsőpéntek: 8AM-7PM szentségimádás, 5-7PM: gyóntatás, 7PM taize-i ima online 

5. Online Magyar Iskola és cserkészet. 11AM: Mennyei Ízek – online Tausz Gyuszival. 

6. ADVENT II. 11AM Mise közösségünkért online, „majd drive through” áldoztatás. 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). 

3PM: Stresszmegelőzés II.: mentális megelőzés lehetőségei online Hart Judittal.  

13. ADVENT III. 11AM Mise közösségünkért online, „majd drive through” áldoztatás. 2PM: Adventi 

ökumenikus ima online. 3PM: Filmklub online: „Mindenkinek”. 5PM: TEA@5   

 

ADVENTI PROGRAMOK 
Az ötletek összegzését külön lapon összesítve olvasd el! Örömmel várunk további minden olyan szép családi 

hagyományt, ami nektek segít az adventi készületben, hogy ezeket megosszuk közösségünk tagjaival! 

A legfontosabbak: 

 A lezártság idején is templomunk napközben nyitva egyéni imára (irodánál csengessenek).  

 Várlak benneteket adventi gyónásra és ezzel együtt áldozásra ezen időpontokban nov. 28.szombat 3-5PM; 

dec. 4.péntek 5-7PM, illetve a vasárnapi 11 órás online mise utáni áldoztatás idején: 12-1PM között. Ezen 

idő alatt templomunkban szentségimádás vár.   

Kényszeredetten, de újra átálltunk az online-életre: biztatunk mindenkit, hogy keressen meg a szentmisén-

ket túl egy olyan más lelki programot, amibe bekapcsolódik!  

 Vasárnap 11 órakor kapcsolódj be misénkbe a FB, Youtube oldalunkon vagy a EWTN magyar oldalán 

 Adventi Esték címmel hétfőtől szombatig este 8 órakor rövid examen, majd utána naponta más lelki prog-

ram. (hétfő: kérdések az előző vasárnapi evangéliumról; kedd: Rózsafüzér, szerda: Bibliakör-tanítás; csütör-

tök: zsolozsma; péntek: tematikus beszélgetés; szombat: vasárnapi evangéliumról beszélgetés. 

 TEA@5 AZAZ: ÖTÓRAI TEA: A teánál mostani beszélgetőtársunk a Zydron család. Hogyan ünnepeljük 

otthon, a családban az adventet? adventi koszorú készítése. Kérjük, hogy ezeket készítsétek elő: fenyő-

ág, vékony drót vagy erősebb zsinór, olló/drótvágó, gyertyák) Várunk online november 29, vasárnap 5PM. 

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/81340361083 

 

MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK 

A Pénzügyi Bizottság nov. 20-i online ülésén áttekintette a 2021. évi költségvetés tervét. Könyvelőnk, 

Reitner Bea által egy nagyon óvatos, konzervatív terv lett bemutatva.  Az éppen aznap bejelentett újabb, 

teljes tartományi lezárás hatása és ideje ma teljesen bizonytalan. A tervezésben az utolsó “rendes”, 2019 

átlagos évet vesszük összehasonlítási alapként; a misék 2021 tavaszi, a programok 2021 őszi újraindításával, 

illetve rengeteg változással, nem tervezhető elemmel számolunk. Összegzésként elmondható, hogy a 

kiadások további visszafogása és a hívek további nagylelkű támogatása esetén költségvetésünk jövőre is 

egyensúlyban tartható. 

 

https://youtu.be/B0a4gOt-pDI
https://youtu.be/RRwnekSGwM0
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Mikszath-mikszath-osszes-muve-2A85B/elbeszelesek-2741-kotet-37D19/a-tot-atyafiak-1881-32-kotet-3B151/az-a-fekete-folt-1881-3B2A1/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Mikszath-mikszath-osszes-muve-2A85B/elbeszelesek-2741-kotet-37D19/a-tot-atyafiak-1881-32-kotet-3B151/az-a-fekete-folt-1881-3B2A1/
https://us02web.zoom.us/j/81323953502
https://youtu.be/AhvAUs3yWHc
https://us02web.zoom.us/j/81340361083
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lm5ok9kNRPyNwPBaoSYKiA
https://us02web.zoom.us/j/81340361083
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lm5ok9kNRPyNwPBaoSYKiA
https://www.youtube.com/watch?v=0piiNk_jMrE&ab_channel=KISKIS-keepitshort
https://us02web.zoom.us/j/81340361083
https://youtu.be/AhvAUs3yWHc
https://katolikus.tv/elo-adas/
https://us02web.zoom.us/j/81323953502
https://us02web.zoom.us/j/81340361083
https://us02web.zoom.us/j/81340361083
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TUDTAD, HOGY HOGYAN KÉSZÜLHETSZ TUDATOSAN A VASÁRNAPI MISÉRE? 

A vasárnapi misére készületben segít a múlt heti evangélium PODCAST felidézése hétfőn, a szerda esti 

félórás Bibliakör és a szombati kétperces Üzenet. 

 

ÚJ OLVASNIVALÓ MEGVÁSÁROLHATÓ AZ IRODA ELŐTTI FOLYOSÓN 

 FRATELLI TUTTI, Pope Francis’ Encyclical on Fraternity and Friendship (17CAD) 

 A SZIV novemberi száma szabadságról! (3CAD) 

 SZERETED A ZENÉT? Ahogy csendet, békét, örömet teremt benned? Akkor olvass bele digitális 

Jezsuita magazinunk új számába! https://jezsuita.hu/a-jezsuitak-nem-enekelnek-a-zene-a-

rendtartomany-lapjaj-mind-teli-szama  

 

BALASSI BÁLINT-ÖSZTÖNDÍJPROGRAM MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE 

A Külügyminisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és 

erősítésének érdekében a 2021-es tanévre (9 hónap. 2021. február–június, 2021. szeptember–december). 

https://balassischolarship.kormany.hu/2021-evi-keresztfeleves-magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-

palyazat 

MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK 

KÖSZÖNJÜK a nagylelkű adakozást! ÖRÖMMEL jelezzük, hogy a héten elindult a Hall mozgatható el-

választó falának beszerelése. Hálásan köszönjük az erre adott adományokat és kérjük még ebben segítségü-

ket. 

Ha lehet, kérjük az online adakozásra való áttérést! Banki adományozási meghatalmazás a „pre-

authorized giving plan” (PAG). Így támogathatja közösségünket legegyszerűbben, leghatékonyabban (a 

kezelési költségek itt csupán 0,3%, szemben az összes többi kb 3%-os költségével) és a könyve-

lés számára is számtalan munkaórát takarít meg, mert a banki behajtás es tax receipt adatbe-

vitel automatikus. Ezért kérjük, hogy ezt a formát használja! ONLINE adományozás könnyen: 

https://stetoronto.org/tamogass vagy a https://stelizabethofhungary.archtoronto.org oldalon jelöl-

je be plébániánkat. PAYPAL, Canada Helps, Benevity Greater Toronto United Way, IBM-Pace 

Credit Union. 

 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Vasárnap / Sunday (29) békéért a Kárpát-medencében; Engesztelő Magyarországért; Szép József és 

Bernadett 22. házassági évfordulójára; Szép József születésnapjára; nemrég elhunyt halottainkért: Farkas Andrásért, 

Chepely Margaretért, Jesse Lee Ikerért, és Vidolovics Jánosért; Kiss és Hegedűs családok élő és +tagjaiért; Birt Mária 

és Mircea felgyógyulásáért; +id. Málics Istvánért; +Barna Józsefért; +Székely Andrásért (Magyarország); +Szendi 

Lajosért; élő és +Szervó és Szendi családtagokért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért; Házi és Werl családok elő és 

+tagjaiért; +Horváth Erzsébetért és Györgyért 

Hétfő / Monday (30) Saint Andrew for the intention of the Jesuit Fr. General; for the protection and holiness of the 

Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica 

Kedd / Tuesday (1) Saint Edmund Campion, Saint Robert Southwell, and their companions 7:30 for our 

+Jesuits; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Antonia 

Dytoc and family 

Szerda / Wednesday (2) for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, 

Michael and Veronica 

Csütörtök / Thursday (3) Saint Francis Xavier 7:30 for the conversion of non-believers; for the protection and holi-

ness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica 

Péntek / Friday (4) for our benefactors; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, 

Michael and Veronica; for +Richard Vicente +Kovács Lászlóért; +Kistóth Béláért 

Szombat / Saturday (5) for world peace; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Mi-

chael and Veronica; for +Santana Rosario Fernandes, for Etelka and +Pál 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Kovács Willow, Lakatos László és Nótár Attila 

Temetés: Chepely Margaret (97) 

Köszönet virágmegváltásért +Czvetko Anna emlékére: Mikó Éva, Zydron Margit 

+Farkas Frank emlékére: Keith Bryan & Brigitte Kolozsvary Bryan 

+Vásárhelyi Péter emlékére: Dala Imre. 

https://www.buzzsprout.com/1066291/episodes/6510838
https://youtu.be/XbNnk86LNtM
https://vimeo.com/478646864
https://jezsuita.hu/a-jezsuitak-nem-enekelnek-a-zene-a-rendtartomany-lapjaj-mind-teli-szama
https://jezsuita.hu/a-jezsuitak-nem-enekelnek-a-zene-a-rendtartomany-lapjaj-mind-teli-szama
https://balassischolarship.kormany.hu/2021-evi-keresztfeleves-magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-palyazat
https://balassischolarship.kormany.hu/2021-evi-keresztfeleves-magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-palyazat
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415
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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 29, 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: 3
rd

 Sunday of the month at 3pm 

Adoration: Weekdays at 7-7:30am; 4
th
 Friday of the month at 7-8pm; Saturday at 4:30-5pm  

Reconciliation: before & after Mass 

 
 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

 

Sadly, due to the measures, PUBLIC MASSES MUST BE TEMPORARILY CANCELLED. Nevertheless, 

COME TO PRIVATE PRAYER and for receiving the Sacraments! Our church will remain open for private 

prayer and for the faithful to receive the Sacrament of Reconciliation wherever possible between Monday 

and Saturday between 7-8AM. Since we are restricted to 10 persons, therefore I ask to register for maximum 

2 days a week (You can register at Linda or at Fr Tamas) 

Last week we heard about Christ King’ judgement. Did you do the homework: did you look at the 100 most 

present person in your daily life? How do you relate to them, what kind of deeper emotions do you feel 

looking at them?... That is how you are feeling regarding Jesus!  As this Sunday we begin another liturgical 

year, we focus on the coming of Christ. In the Gospel, Jesus clearly warns his disciples to stay awake, to be 

on their guard, to be like the doorkeeper ... ever alert, because he does not know when his master will return. 

 

Have a conscious entering of the Advent and a blessed Sunday!  

Fr Tamas 

I INVITE YOU 

27. 7-8PM: Adoration with the ministry of the Holy Trinity Community – online.  

28. On Saturdays: 7-9AM: private adoration. 5PM: Bible sharing online about the Gospel of the coming 

Sunday 

29. On Sundays 12-1PM: after your online Mass, you can receive Eucharist drive through the parking lot. 

 

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

 PRAY WITH POPE FRANCIS IN DECEMBER that our personal relationship with Jesus Christ be nour-

ished by the Word of God and a life of prayer. 

 

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!  

MANY THANKS FOR YOUR DONATION!  

I am happy to tell that we have finished the inner painting of the Church sidewalls and this 

week we have started the installation of the new movable partition wall in the Hall. 

Please mail or bring your donation to the parish by dropping it in the mailbox. Please, con-

sider 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. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://youtu.be/B0a4gOt-pDI
https://us02web.zoom.us/j/85161739053?pwd=NFNZMGRTaUV0Q1FrYldpZ0FUL2Q3QT09
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

