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 20.

SEE THE ENGLISH BULLETIN ON THE 4TH PAGE!
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7
stetoronto
416-225-3300 x 21;
szte.iroda@gmail.com;
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 karácsonyi ünnep, immár biztos, a szűkebb családjaitokban történhet csak: erre készüljetek nagyon!
Közösségünk programjait egyben megtaláljátok a részletes programok között. Személyes plébánosi levelem
is megkapjátok a jövő héten, fogadjátok szeretettel!
A múlt vasárnap az Öröm vasárnapja arra hívott, hogy vedd észre a fényt, az örömöt az életedben! De látszik-e ez környezeted számára a hitből fakadó öröm? Megosztod-e ezt másokkal? Öröm vasárnapján igazi
öröm volt az összes torontói keresztény közösséggel együtt tartani adventi ökumenikus imánkat.
Most, utolsó adventi vasárnapunkon... 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? …
tekintetünk átfordul Jánostól Máriára, aki igent mond a meghívásra (Lk 1, 26-38). Meg tud-e téged még
mellbeütő módon szólítani Isten szava? S ha igen: te mit válaszoltál? (ITT tudsz bekapcsolódni a misébe)
VÁRUNK szeretettel pénteken 6-7.30PM: adventi gyónási, lelkibeszélgetési alkalomra a templomban, közben szentségimádás. Szombaton Iskola és cserkészet. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 10-11.30AM: adventi gyónási, lelkibeszélgetési alkalom a templomban. 3PM: „Mennyei ízek” Tausz
Gyuszival. ADVENT IV. vasárnapján 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 beszélgetnek az oltásról.
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK felkészüléshez: 1) Minden nap imádkozz egy személyért, akinek most ez hiányozhat és este
hívd fel, hallgasd meg! 2) December 21 este különleges csillagvárás lesz. Sétálj ki egy sötétebb
parkba, légy csendben, keresd meg a különleges csillagállást… Gondold át, hogy te mit válaszolnál
az angyalnak? Mikor tudsz te igent mondani Isten hívására, szeretetére?
A készületben segít a múlt heti evangélium PODCAST felidézése, a félórás BIBLIAKÖR és a kétperces
ÜZENET, gyerekeknek a GYEREKLITURGIA. Aki szeretne hetente egy kiscsoportos online bibliakörbe
bekapcsolódni, az jelezze az irodán. Misénkbe online bekapcsolódhatsz vasárnap 11AM (YouTube:
stetoronto). 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 megerősítő advent-záró felkészülést és áldott, békés Karácsonyt!
Tamás atya
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ESEMÉNYNAPTÁR DECEMBER – programok online!

18. 6-7.30 PM: adventi gyónási, lelkibeszélgetési alkalom a templomban, közben szentségimádás.
19. 10-11.30AM: Adventi gyóntatás, lelkibeszélgetési alkalom a templomban. Iskola és cserkészet, majd
Iskolai Karácsony online. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 3PM: „Mennyei ízek”
Tausz Gyuszival
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 beszélgetnek az oltásról
21. 16.30-18.20PM:“Családi csillagkeresés a napkeleti bölcsekkel” - A Jupiter és a Szaturnusz különleges
együttállása látható napnyugta után. Sétáljatok ki, nézzétek a csillagot és imádkozzatok együtt!
23. 8PM: Bibliakör online
24. 6-10PM: Szentáldozási liturgia templomunkban 20 perces időközökben 10 fős csoportokban, előre
bejelentkezéssel az irodán emailen vagy telefonon (Jöhet egyszerre egy család-buborék is.). 11.30PM:
Scola Cantorum online koncert és a cserkészek Bölcsőskéje. 12AM: Éjféli Mise online.
25. 11AM: Karácsony napi ünnepi mise online. Előtte 7-10.30AM Szentáldozási liturgia templomunkban
20 perces időközökben 10 fős csoportokban előre bejelentkezéssel az irodán emailen vagy telefonon
26. 11AM: Könyvklub: Fekete István, „Roráte”. 6PM: Karácsonyi Vesperás Oláh Imrével
27. Szent Család Vasárnapján 11AM: Mise közösségünkért online, majd „drive through” áldoztatás. 3PM:
Mise a Guelph-környéki magyaroknak (St Joseph).
2021. JANUÁR
1. Szűz Mária Isten anyja ünnep, elsőpéntek: 8AM-6PM szentségimádás, 6PM: Újévi Mise online, majd
taize-i ima. 8PM: Varnus Xavér ajándék-koncertje közösségünknek
2. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra).
3. 11AM: Mise közösségünkért online, majd „drive through” áldoztatás. 3PM: MIK-ministránsok találkozója
online. 5PM: TEA@5
Az online programokra Facebook vagy youtube „stetoronto” oldalunkon lehet bekapcsolódni!

NÉHÁNY KIEMELT ADVENTI PROGRAM











Kényszeredetten, de újra átálltunk az online-életre: biztatunk mindenkit, hogy keressen meg a szentmisénken túl egy olyan más lelki programot, amibe bekapcsolódik! A lezártság idején is templomunk napközben nyitva van egyéni imára (irodánál csengessenek). Továbbra is hétfőtől szombatig 7-9AM szentségimádás, gyónási lehetőség és áldozási liturgia templomunkban (10 fős létszámkorlát miatt kérünk
előzetes bejelentkezést.
Várlak benneteket adventi gyónásra és ezzel együtt áldozásra ezen még rendelkezésre álló időpontokban
dec. 18.péntek 6-7,30PM, dec. 19. szombat 10-11.30AM és dec. 20. vasárnap 1-2PM között. Ezen idő alatt
templomunkban szentségimádás vár.
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 az irodánál folytatódik! Egyház társadalmi tanitásáról sokat beszéltem.
Még mindig sokat utazol? Jó hír, hogy immár elérhető egy ingyenes hangoskönyv formátumban is: Az ekönyvet és a hangoskönyvet ezen az oldalon lehet letölteni, illetve Spotify-on hallgatható.
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MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGÍTSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
Köszönjük Székely Andrásnak az e heti sok vízszerelési szolgálatát! Köszönjük a karácsonyfák adományozását Ábrahám Gizi néninek és Gilice Erzsikének, a szállítást Somlai Istvánnak és a felállítást
Glonczi Máriónak!
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.
Ahol csak lehet, kérjük az online adakozásra való áttérést! Banki adományozási meghatalmazás a „preauthorized 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 könyvelés számára is számtalan munkaórát takarít meg, mert a banki behajtás es tax receipt adatbevitel automatikus. Ezért kérjük, hogy ezt a formát használja! ONLINE adományozás könnyen:
https://stetoronto.org/tamogass vagy a https://stelizabethofhungary.archtoronto.org oldalon jelölje be plébániánkat. PAYPAL, Canada Helps, Benevity Greater Toronto United Way, IBM-Pace
Credit Union. Ha segítségre van szüksége, írjon a könnyvelőnknek: szte.treasurer@gmail.com
SZÍVESEN OLVASSA A „KANADAI MAGYARSÁGOT”?
Néha tudunk ajándékpéldányt adni a Kanadai Magyarság újságból és látjuk az érdeklődést, azért örömmel
adjuk tovább a mostani akció hírét: „Kedves olvasóink! Kedvezményes lehetőséget ajánlunk! 10% kedvezménnyel fizethet elő egy évre (81.- CAD) 2021. január 31-ig! Az akció csak új előfizetőinknek érvényes.”
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (20) békéért a Kárpát-medencében; Engesztelő Magyarországért; Bence születésnapjára; Laci
születésnapjára; hálából, Zydron Margitért és családjáért; Nemes Lajosért és családjáért, hálából; nemrég +Goman
Aidáért; +Király Mihályért, 1. évforduló; +Kovács Jánosért és Erzsébetért; +Barbolyás Lajosért, 32. évforduló;
+Vindischman Józsefért; +Jáger szülőkért és testvérekért; +Emilért és +Péterért; +Horváth szülőkért; +Pál Józsefért, 9.
évforduló; +Tiefenbeck Endréért; +Benkő Pál Györgyért; +Nádudvari Istvánnéért; +szülőkért, nagyszülőkért és
családtagokért
Hétfő / Monday (21) 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 Bianca Khomasurya; for blessings on Glo Mirasol on her birthday;
for blessings on Art and Aurora on their anniversary; for healing on Mireille and Lawrence Grosso; for blessings on
Rusty and Beth Sazon; for +Dominador Ferrer; good health and happiness for Ryan Carvalho and family; blessings on
Peter Carvalho and family
Kedd / Tuesday (22) for our +Jesuits; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael
and Veronica; for Bianca Khomasurya; for blessings on Joey and Sarah on their birthday; for blessings on Sally &
Leandro Puno; for blessings on Bob and Carol Sazon; for the healing of Lourdes Ramos; good health and happiness
for Simone Carvalho and family; blessings on Clara, Ana and Mario Perez
Szerda / Wednesday (23) for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for blessings on Gil and Precy Lagman on their anniversary; thanksgiving from Gene
and Linda; for the complete healing of Noel Viola, Adelaide, and Bernadette; good health and happiness for Peter
Carvalho and family; good health and successful recovery from surgery for Crispin Noronha
Csütörtök / Thursday (24) Éváért, Zoltánért, Andreáért és Lianne-ért; Molnár Péterért; +Varazsdi Annáért és Alajosért; Juretic család élő és +szeretteiért; +Pekár Annáért és a család elhunytjaiért; for the conversion of non-believers;
for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica;
for Bianca Khomasurya; thanksgiving from Gene and Linda; blessings on Bert & Cecile Cruz and Angelo & Ditas
Reyes; blessings on Ryan Carvalho and family
Péntek / Friday (25) Karácsony, Jézus Krisztus születése / Nativity of the Lord +Elek szülőkért; +Házy Ildikóért;
+id. és ifj. Málics Istvánért; +Málics Máriáért; +Pangrazio és Hidasi szülőkért, hálából; +Katona Lászlóért; +Katona
és Vörös szülőkért és testvérekért; +Forrai Zsuzsannáért; for our benefactors; for the protection and holiness of the Lee
and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for all the intentions of the M.E.6
members
Szombat / Saturday (26) Szent István első vértanú / Saint Stephen, the First Martyr for world peace; for the
protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for
Etelka and +Pál; for blessings on Aidan Sazon on his birthday; for +Stephen Carvalho; good health and happiness for
Lorna Carvalho
Temetés: Aida Elena Frisoczkine Goman
Köszönet virágmegváltásért +Farkas András emlékére Miklósy Erzsébet és Albert. +Tiefenbeck Endre emlékére
Dala Imre, Forrai Gáspár és Levente, Hári Piri, Hegedüs István és Éva. +Szakolcai család emlékére: Szakolcai Évi.
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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 20, 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!
I am sad to write this, but it is now clear that we will have a prolonged lockdown over this Christmas. I am
perplexed, confused and a bit angry about this “new reality”.
Nevertheless, I am glad that overall, a deeper peace is growing in my heart, and that is what I would like to
share with all of You! Although the celebration has become more hollow, skimpy, and stripped down, yet it
may help us experience the ‘desert’ experience. The desert where nothing draws your attention away… The
same way as the first Bethlehem was not about light but about rejection, about the closing of doors. Perhaps,
this year, we can get a feel for the experience of the Holy Family? Do not try to “fix your life” now: If you
sense what is missing from your life, deep down, then it is worth entrusting it now, with complete faith, to
Jesus. Let us pray that we can celebrate the Eucharist again, together!
Fr Tamas
I INVITE YOU
19. On Saturdays: 7-9AM: private adoration. 5PM: Bible sharing online about our Sunday Gospel.
24. Christmas Eve Eucharistic Service 6-9PM (20 minutes shift, 10 person groups. Please register)
25. Eucharistic Service 7-10AM (Please register at our office)
26. 6PM: Christmas Music Vesper with Imre Oláh organist, online
1.Jan: 7-8PM: New Year First Friday Adoration with Taize songs. 8PM: online New Year Music Vesper
with Xaver Varnus
 Our church will remain open for private prayer and for the faithful to receive the Sacrament of
Reconciliation and Eucharist between Monday and Friday between 7-9AM (for two groups), Saturday
7-10AM (for three groups). Please register for maximum 2 days a week.
 I continue to celebrate private Mass daily for your intentions and for those suffering.
 You are welcome to receive Eucharist - after taking part in any online Mass – on every Sunday 12-1PM in
the churchyard, driving through.
 Advent Reconciliation: You are welcome to the reconciliation on December 18. Friday 6-7,30PM, December 19. Saturday 10-11.30AM and December 20. Sunday 1-2PM.
 Lectio Divina@5PMVigil - Zoom reflection on the Sunday readings on Saturday 5PM
 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!
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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