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. december 13.

SEE THE ENGLISH BULLETIN ON THE 4TH PAGE!
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

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
A múlt vasárnap azt kérdeztem Keresztelő Jánossal, hogy milyen akadálytól kell megtisztítsad a saját utadat? Le akarod-e végre tenni örömmel terheidet az idei bűnbánati időben? A bezártság idején templomunk
csendes, csak lassan telik a jászol az oltár előtt. Nálad telik-e közben az üres jászol szalmával a megszületendő gyermek számára: azaz mi történt benned? … Most, Advent 3. vasárnapját úgy hívjuk, hogy
„Gaudete” (örüljetek), azaz az Öröm vasárnapja! Ez arra hív, hogy észrevedd a fényt, az örömöt az életedben! De a kérdés az, hogy van-e fény és öröm hétköznapjaidban, vagy legalább kéred-e ezt? (Jn 1, 6-8;1928) Látszik-e ez környezeted számára a hitből fakadó öröm? Megosztod-e ezt másokkal? (ITT tudsz majd
bekapcsolódni a misébe)
VÁRUNK szeretettel szombaton online: Iskola és cserkészet. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia
otthonra). 10-12PM: „Boston-környéki” közösségünk adventi beszélgetése (online). 3PM:
Stresszmegelőzés II.: mentális megelőzés lehetőségei online Hart Judittal. Vasárnap ADVENT III. 11AM
Mise közösségünkért online, majd „drive through” áldoztatás. 2PM: Adventi ökumenikus ima online.
5PM: TEA@5 keretében: Filmklub online: „Mindenki” (itt látható a film)
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK felkészüléshez: 1. Miről tesz tanúságot életed egy külső szemlélő számára? 2. Mikor tettél te
tanúságot Jézusról, hitedről? És mi akadályozza ezt nálad? 3. Gondold át, milyen találkozásokat,
vásárlásokat, szórakozásokat kellene elhagynod a te jelképes karanténodban, hogy szabad legyél az
ünnepen a találkozásra szeretteiddel - és Jézussal?
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
1

ESEMÉNYNAPTÁR DECEMBER – programok online!
12. Iskola és cserkészet. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 10-12PM: „Bostonkörnyéki” 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. 5PM: TEA@5 keretében: Filmklub online: „Mindenki” (itt látható a film)
16. 8PM: Bibliakör online
18. 6-7.30 PM: adventi gyónási, lelkibeszélgetési alkalom a templomban, közben szentségimádás.
19. 8,15-11AM: kontemplatív imacsoport. Iskola és cserkészet. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia
otthonra). 11AM-12PM: adventi gyónási, lelkibeszélgetési alkalom a templomban
20. ADVENT IV. 11AM Mise közösségünkért online, majd „drive through” áldoztatás, Segítő Kezek
adománygyűjtés és kiszállítás. 1-2 PM: adventi gyónási, lelkibeszélgetési alkalom a templomban, közben
szentségimádás. 5PM: TEA@5 keretében: Egészségünkre - orvosaink válaszolnak.
23. 8PM: Bibliakör online
24. 12AM: Éjféli Mise (nem tudjuk, hogy lehet-e élőben)
25. 11AM: Karácsony napi ünnepi mise (nem tudjuk, hogy lehet-e élőben)
26. 3PM: Aranykorúak miséje (nem tudjuk, hogy lehet-e élőben). 6PM: Karácsonyi Vesperás Oláh Imrével
27. 11AM Mise közösségünkért (nem tudjuk, hogy lehet-e élőben). 3PM: Mise Guelph (St Joseph)
A KARÁCSONYI SZABAD MISÉZÉSRŐL MÉG SEMMI HÍRÜNK NINCS!

NÉHÁNY KIEMELT ADVENTI HÍR, PROGRAM
 A lezártság idején is templomunk napközben nyitva van egyéni imára (irodánál csengessenek).
 Várlak benneteket adventi gyónásra és ezzel együtt áldozásra ezen még rendelkezésre álló időpontokban
dec. 18.péntek 6-7,30PM, dec. 19. szombat 11-12PM és dec. 20. vasárnap 1-2PM között. Ezen idő alatt
templomunkban szentségimádás vár.
Kényszeredetten, de újra átálltunk az online-életre: biztatunk mindenkit, hogy keressen meg a szentmisénket túl egy olyan más lelki programot, amibe bekapcsolódik!
 Vasárnap 11 órakor kapcsolódj be misénkbe a FB, Youtube oldalunkon vagy a EWTN magyar oldalán
 Szombatonként 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra ad ötleteket a családi készületben.
 Ha csak egy egészen rövid, de mély napi elmélkedést keresel az adventben: íme, a magyar jezsuiták közösségének napi imája (https://www.facebook.com/jezsuitak)
 Adventi Esték címmel hétfőtől szombatig este 8 órakor rövid examen (Ez a „stetoronto” YouTube oldalon is
élőben látható), majd utána naponta más lelki program. (hétfő: kérdések az előző vasárnapi evangéliumról;
kedd: Rózsafüzér, szerda: Bibliakör-tanítás; csütörtök: zsolozsma; péntek: tematikus beszélgetés; szombat:
vasárnapi evangéliumról beszélgetés.
 TEA@5 AZAZ: ÖTÓRAI TEA vasárnap délutánonként, változó témákban.
 Jó angol nyelvű napi reflexióhoz kapcsolódj be a közösségünk által előfizetett FORMED imáiba!

KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR
ÚJ KÖNYVEK ÉRKEZTEK AZ IRODAI „KÖNYVESBOLTUNKBA”
 Egy jó bibliai játékgyűjtemény gyerekeknek: Chilrdren’s Bible Games, New Testament (15CAD)
 Az Egyház társadalmi tanitásáról többször beszéltem már, íme most két fontos könyv:
- Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma (20CAD)
- Érkezett egy jó könyv fiataloknak (8CAD): 25 Questions About the Catholic Social Teaching
 Az egyház hiteles történelme iránt érdeklődőnek ajánlom: John W. O’Malley SJ, A pápák története.
Pétertől napjainkig című kötetét. (25CAD)
 Aki szeretné jobban megérteni a Szentmisét és az Eucharisztia lényegét, annak sokat segít Koronkai Zoltán
SJ olvasmányos, új könyve: Eucharisztia. A barátság szentsége. (15CAD)
 Aki szeretné mélyebben imádkozni az Üdvözlégy Máriá-t, annak ajánlom: Így imádkozik Ferenc Pápa a
Szűzanyához című kis könyvecskét. (20CAD)
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 Megérkeztek a 2021. évi naptárak: kétfajta Új Ember falinaptár (5CAD), Katolikus Kalendárium
(10CAD); Korda Katolikus Zsebnaptár (5CAD); Biblia Gyermeki naptár (2CAD)
MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGÍTSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
KÖSZÖNJÜK! Örömmel adjuk hírül, hogy
összegyűlt a Hall mozgatható hangszigetelő
SIKERÜLT! $34,330 - KÖSZÖNJÜK!
elválasztó falhoz szükséges adomány! Hálás
szívvel köszönjük közösségünk minden tagjának erre adott nagylelkű adományát! Az elválasztó falat tartó sinrendszer beépítésre került,
várjuk az elválasztó panelek szállítását az új év elején. Most már csak engedjék, hogy használhassuk!
A 2021. ÉVI BORÍTÉKOKAT előkészítettük az irodával szemben lévő szobában. Ha valaki ügyet intézni
bejön, már most felveheti ezt! Akinek nem volt eddig adomány borítékja az IRODÁN kérheti.
Többen kérdezték, hogy hogyan lehet saját bankon keresztül adományozni a plébánia javára?
Íme a leírás: Donate by online banking at BMO, TD, CIBC, RBC, Scotiabank 1) to request an unique
account number, contact campaign@archtoronto.org. Let them know about the name of Parish - St Elizabeth
of Hungary Parish, Toronto-North York; your name & address. 2) You will receive the unique account
number via email. 3) log into your online banking portal or Call your tele-banking number. 4) In the payee
drop down list, look for "Archdiocese of Toronto" or Search for "Archdiocese of Toronto" in the directory. 5)
Enter your unique account number as seen on your reminder letter.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (13) a magyar politikusok megtéréséért; Engesztelő Magyarországért; Veronika 11. születésnapjára, hálából;
Németh Miklós születésnapjára; Gál Eleanóra felgyógyulásáért; nemrég elhunyt Tiefenbeck Endréért és Magyarországon elhunyt
Bukovenszki Ilonáért; +Dobos Helenért; +Farkas Sándorért; +Cziráky Magdolnáért és Lászlóért; +Babits Györgyért; +Tréki
Lenkéért; +Helen Andersonért; +Czapáry-Martin Erzsébetért; +Miklósházy Attila püspök atyáért; +Kovács Jenő, Borbély István,
és Fábry Antal jezsuita atyákért; +Pickó Józsefért; +Hajdu Gábornéért; +Kláb és Kertész családtagokért
Hétfő / Monday (14) Saint John of the Cross 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 blessings on Rodney and Nina, and Lynn and Joe; for +Márai János,
anniversary; for the healing of Nadja Blinova and Alla Diatko; for the souls of the family of Consolo Holanda; for Marlene and
Francisco José Guedes Holanda; for Sari Antonia Correa Consolo; for Bianca Khomasurya; anniversary blessings on Connie and
Paul; good health and happiness for Peter Carvalho and family; for the Holy Souls in Purgatory
Kedd / Tuesday (15) Boldog Brenner János for our +Jesuits; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang,
Agatha, Michael and Veronica; for blessings on Ryan & Myrna and Precy; for Antonio and Antonia; for Francesco and Laura; for
Sadoca and Maria; for Bianca Khomasurya; good health and happiness for Jimmy and Lan Loo; blessings on Simone Carvalho
and family; for vocations to Religious Life
Szerda / Wednesday (16) for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael
and Veronica; for blessings on Margarita Flores and Helen Mali; for +Louise and Warren families; for Giuseppe and Maria Grazia; for Bianca Khomasurya; blessings on Malena Hlebanja; good health and happiness for Ryan Carvalho and family; for the
forgotten souls in Purgatory
Csütörtök / Thursday (17) for the conversion of non-believers; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang,
Agatha, Michael and Veronica; for Gabriel; for Nina; for Bianca Khomasurya; good health and happiness for Magdalen Yam and
family; blessings and success for Rya Carvalho and family; anniversary blessings on Ingrid and Joey Raj
Péntek / Friday (18) for our benefactors; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and
Veronica; for an unborn sibling and all the unborn relatives of Humberto; for deceased parent, friends and family members; for
+Antonio Garcia; for Bianca Khomasurya; good health and happiness for Ryan Carvalho and family; blessings on Peter Carvalho
and family
Szombat / Saturday (19) for world peace; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and
Veronica; for Etelka and +Pál; for the protection of unborn children; for the souls of Laudelina, Vera, Antonia, Cardinal Simonis,
Fr. Fernando Peró, bishop Dom Henrique Soares, Kobe Bryant, Maradona, and all the public celebrities who passed away this
year; for Bianca Khomasurya; birthday blessings on Ingrid Braganza; for +Theodolina and Sebastian Carvalho
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Nyagui Amélia
Temetés: Farkas András (67). +Tiefenbeck Endre (84) zártkörű temetése december 22-én lesz 1 órakor a York temetőben
Köszönet virágmegváltásért: +Vásárhelyi Péter emlékére: Diosady Levente és Klára
+Halápy László emlékére: Halápy Erika
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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: December 13, 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!
Last week we heard John’s call to repentance: His focus was on the need to repent, for people to change
their world view and live accordingly. How are you with your advent Reconciliation?
Today we are invited to “Rejoice! The Lord is near!” As we draw near to Christmas, the readings for this
‘Gaudete’ Sunday are full of joy. I think this sad year, more than any other, our hearts are longing for news
of renewed hope. Though it may not be possible for us to worship today with those we long to gather with,
Christ shares in our longing, standing among us and within us wherever we come to pray.
The Gospel introduces John the Baptist as a messenger for the light. He reveals us Christ who stands among
us and is truly Emmanuel – God with us – even when we are ignorant to his presence.
Although the 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 are welcome to the
reconciliation on December 18. Friday 6-7,30PM, December 19. Saturday 11-12PM and December 20.
Sunday 1-2PM. Join the daily reflection offered by FORMED!
Have a joyful Advent and a blessed Gaudete Sunday!
Fr Tamas
I INVITE YOU IN DECEMBER
12. On Saturdays: 7-9AM: private adoration. 5PM: Bible sharing online about our Sunday Gospel. 7:009:00PM Steubenville night of hope advent retreat – CLICK HERE TO REGISTER.
13. On Sundays 12-1PM: after your online Mass, you can receive Eucharist drive through the parking lot.
WE DO NOT HAVE YET ANY INFORMATION WHETHER
WE WILL BE ALLOWED TO CELEBRATE CHRISTMAS IN COMMUNITY OR NOT.
 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 nourished 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 achieved the goal of raising $34,330 donation for the installation of the new movable partition wall in the Hall. The structure is
already built in and we are waiting for the panels… and for the freedom to use the Hall again!
There are several ways to support our Parish, we thank you for your generosity! Please mail or bring your
donation to the parish by dropping it in the mailbox. Please, consider online donation and if you have
question, please, contact our treasurer: szte.treasurer@gmail.com:
 Contribute through „pre-authorized giving” (PAG) which is 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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