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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. december 27. 
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: 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!     
BOLDOG, BÉKÉT HOZÓ KARÁCSONYT!  

Másként készülünk, másként ünneplünk. De talán a Segítő Kezek által kiszállított finom karácsonyi ételek 

kifejezik azt, ahogy szeretnénk idén is megosztani szeretetünket: Veletek! 

Múlt vasárnap Máriára figyeltünk, aki igent mond a meghívásra: Te mit válaszoltál? Karácsony szent esté-

jén hálát adunk azért, hogy Isten elvezetett adventi utunk céljához! Most találkozhatunk a megszülető 

gyermek Jézussal (Lk 2,1-14). Ahogy a kukoricából font betlehemi jászol felé hajol Mária és József: védik, 

melengetik, szeretgetik az újszülöttet. Hiszen rá vártak! Rá vártunk! (Ezt a képet láthatod fent.) Karácsony 

napján rácsodálkozhatunk a „testté lett Igére, közöttünk lakott”: aki közénk jött, hogy értelmet, világossá-

got, új reményt adjon életünknek. (Jn 1,1-14). Végül, az év utolsó hétvégéjén, a Szent Család vasárnapján jó 

visszatekinteni: egész online évünkben össze voltak zárva családjaink: mit mutatott meg ez a családodról? 

...Milyen is Jézus családja? Mire hív téged? (Lk 2,22-40) Mivel a 2021. évet Ferenc Pápa különösen is Szent 

József védelme alá helyezte, erre külön is készülünk, lásd lent.  

VÁRUNK szeretettel csütörtökön 6-10PM: Szentáldozási liturgia (előre bejelentkezéssel), 11.30PM: Scola 

Cantorum online koncert. 12AM: Éjféli Mise online. Pénteken 11AM: Karácsonyi ünnepi mise online. 

Előtte 7-10AM Szentáldozási liturgia templomunkban előre bejelentkezéssel. szombaton 9AM: „Jézus és a 

gyerekek”. 11AM: Könyvklub: Fekete István, „Roráte”. 6PM: Karácsonyi Vesperás Oláh Imrével. 

Szent Család Vasárnapján 11AM: Mise közösségünkért online, majd „drive through” áldoztatás.  

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!  

KÉRDÉSEK felkészüléshez: 1. Mit tudsz tenni családodért, hogy benne mindenki tudjon “növekedni?” 

2. Meg tudsz-e bocsátani, ha nem (volt) szent a családod? … ha nem segítette a növekedésedet? 3. Be 

tudod-e fogadni a most született kis Jézust a családodba? … és talán egy nap át tudod-e adni neki az 

asztalfőn a helyedet, hogy ő legyen a középpont, ő vezessen? 

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). 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 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
https://www.facebook.com/media/set?vanity=stetoronto&set=a.1773114956199459
https://youtu.be/AXObcej5ck4
https://youtu.be/xZm9G56lIdM
https://youtu.be/xZm9G56lIdM
https://youtu.be/cBzu1BDMXGY
https://youtu.be/cBzu1BDMXGY
https://youtu.be/UoE_f_sO0Ag
https://youtu.be/xZm9G56lIdM
https://youtu.be/xZm9G56lIdM
https://youtu.be/cBzu1BDMXGY
https://www.facebook.com/events/1051868225236951?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A864694130374884%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1051868225236951?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A864694130374884%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://youtu.be/PVn6iIogVYc
https://www.facebook.com/events/416351949726498/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://youtu.be/UoE_f_sO0Ag
https://www.buzzsprout.com/1066291/episodes/6948731
https://youtu.be/Kxivi-XE5I8
https://vimeo.com/487462739
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://www.facebook.com/vaticannews.hu/videos/770266647248604
mailto:szte.iroda@gmail.com
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ESEMÉNYNAPTÁR DECEMBER – programok 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, Cserkészek Bölcsőskéje. 12AM: Éjféli Mise online. 

25. 11AM: Karácsony napi ünnepi mise online. Előtte 7-10AM Szentáldozási liturgia templomunkban 20 

perces időközökben 10 fős csoportokban előre bejelentkezéssel az irodán emailen vagy telefonon 

26. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 11AM: Könyvklub: Fekete István, „Roráte”. 

6PM: Karácsonyi Vesperás Oláh Imrével 

27. Szent Család Vasárnapján 11AM: Mise közösségünkért online, majd „drive through” áldoztatás.  

31. 8PM: Varnus Xavér Évzáró-koncertje közösségünknek, online 

2021. JANUÁR 

1. Szűz Mária Isten anyja ünnep, elsőpéntek: 9AM-6PM szentségimádás, 6PM: Újévi Mise online, majd 

taize-i ima.  

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 

Szentáldozási liturgia lesz Szenteste 6-10PM között, illetve Karácsony napján (dec. 25) 7-10AM között. 

A szertartást templomunkban 20 perces időközökben tartjuk. Ezalatt felolvassuk az Evangéliumot, néhány 

szóval Tamás atya beszél erről, elmondjuk a hitvallást, Miatyánkot és lehetőség van az áldozásra. 10 fős 

csoportokban, előre bejelentkezéssel az irodán emailen vagy telefonon (Jöhet egyszerre egy család-buborék 

is.). Az online programokra Facebook vagy youtube „stetoronto” oldalunkon lehet bekapcsolódni! 

 

SZENT JÓZSEF ÉV - 2021 
A 2021.évet Ferenc Pápa különösen is Szent József védelme alá helyezte és egy hosszabb lélegzetű levelet 

is közzétett, amelyben Szent József alakját állítja példaképül a mai hívők elé. A teljes levél ITT OLVAS-

HATÓ. Ebben azt írja, hogy „Szent Józsefben mindenki megtalálhatja az észrevétlenül maradó embert, a 

mindennapi jelenlétében diszkrét és rejtett embert, a közbenjárót, a támogatót és a vezetőt a nehéz 

időkben. Szent József emlékeztet bennünket arra, hogy mindazok, akik látszólag rejtve vagy a „második 

vonalban” vannak, páratlan főszereplői az üdvösség történetének. Mindegyikük megérdemli az elismerést 

és a hálát.” 

Ő a szeretett apa, aki önmagát, életét, munkáját teljesen a Szent Családnak szentelte. Ő a gyengéd apa, 

akiben Jézus meglátta Isten gyengédségét. Ő az engedelmes apa, aki együttműködik az idők teljességében 

a megváltás nagy misztériumával. Ő az elfogadó apa, aki elfogadja Máriát anélkül, hogy előzetesen felté-

teleket szabna. Ő a teremtő bátorságú apa, akiből épp a nehézségek hozzák elő azokat az erőforrásainkat, 

amelyekről azt se gondoltuk, hogy vannak. Ő a dolgozó apa, akitől Jézus megtanulta annak értékét, méltó-

ságát és örömét, hogy az ember a saját munkájával megkeresett kenyeret eszi. Ő az árnyékként kisérő 

apa, aki mindig teret nyit az újdonság előtt, hiszen minden gyermek mindig misztériumot, újdonságot hor-

doz magában. A Szent Család ünnepén kérjük József pártfogását imánkkal: 

Üdvöz légy, Megváltó őrzője, 
Szűz Mária férje! 

Isten rád bízta Fiát, Mária beléd vetette bizalmát: Krisztus veled lett emberré. 

Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet útján! 

Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, 

és védj meg minden bajtól! Ámen. 
 

NÉHÁNY KIEMELT LELKI PROGRAM AZ ÜNNEPEKRE 
A lezártság idején is templomunk napközben nyitva van egyéni imára (irodánál csengessenek). Tovább-

ra is hétfőtől szombatig 7-9AM szentségimádás, gyónási lehetőség és áldozási liturgia templomunkban 

(10 fős létszámkorlát miatt kérünk előzetes bejelentkezést. 

 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. 

https://youtu.be/xZm9G56lIdM
https://youtu.be/xZm9G56lIdM
https://youtu.be/cBzu1BDMXGY
https://www.facebook.com/events/1051868225236951?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A864694130374884%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://youtu.be/PVn6iIogVYc
https://www.facebook.com/events/416351949726498/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://youtu.be/UoE_f_sO0Ag
https://youtu.be/uVpQPMzu68w
https://youtu.be/Y9iTFsPCUiI
https://youtu.be/Y9iTFsPCUiI
https://www.magyarkurir.hu/hirek/exkluziv-ferenc-papa-i-apai-szivvel-i-kezdetu-apostoli-levele-szent-jozsefrol
https://www.magyarkurir.hu/hirek/exkluziv-ferenc-papa-i-apai-szivvel-i-kezdetu-apostoli-levele-szent-jozsefrol
https://youtu.be/AhvAUs3yWHc
https://katolikus.tv/elo-adas/
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 Napzáró imák 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. 

 

ZENEI CSEMEGÉK KARÁCSONY NAPJAIRA ... 

 December 26. szombat 6PM: Karácsonyi Vesperás Oláh Imrével 

 Dala László (Dala Imre bácsi fia) Vancouverben él. László a Vancouver Operánál chorus director és 

associate conductor. Ő küldi közösségünknek ajándékba egy csokor karácsonyi zenét Liszt, Bartók, és Doh-

nányitól. http://www.vancouveropera.ca/offstage/#musical-selections-in-this-episode-performed-by-leslie-

dala 

 December 31. 8PM: Varnus Xavér ajándék-koncertje közösségünknek 
 

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

 

 

Karácsonyi levélben meghirdettük, hogy a következő fejlesztési célunk orgonánk immár 

szükséges teljes felújítása és bővítése. Ezáltal nemcsak technikailag válik megbízhatóbbá 

orgonánk, hanem szebbé válik vasárnapi zenei szolgálatunk és torontói szinten is kiemelkedő 

minőségi koncertek megrendezésére lesz képes.  

A munka tervezett értéke: $25.175. A $200 felett adományozók nevét emléktáblán helyezzük el. 

 

 

Örömmel jelzem, hogy a meghirdetés utáni napokban egyből összejött 5.000$ adomány: 

Köszönet az első támogatóknak! 

Köszönjük Birinyi Györgynek és a Balaton Meat boltnak, hogy adományukkal támogatták a múlt hétvégi 

főzést, amit idős, rászoruló magyar emberek kaptak karácsonyra! 

Hálásan köszönjük Szép Józsefnek, Lambert Mihálynak és Sándor Lászlónak, akik a templomi 

hangosításon újra sokat dolgoztak: remélem, hogy hallható lesz a különbség. 

 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (27) a magyar politikai élet megtisztulásáért; Engesztelő Magyarországért; Dostán Anna felgyógyulásáért; 

nemrég +Ocenás Józsefért  és ifjú Lakatos Gáborért; +Barna Józsefért; +Bartók Annáért; +Csiszár és Vucsák családokért; 

+testvérekért és rokonokért;  gyermekekért és unokákért; +Vásárhelyi Péterért, +Méray-Horváth Endréért, +Klement Mónikáért 

Hétfő / Monday (28) The Holy Innocents 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 Fr Tamas on his birthday; for the 

recovery of Eleanora Gal 

Kedd / Tuesday (29) for our +Jesuits; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and 

Veronica; for Bianca Khomasurya; for Zoltán; for blessings on Linda Febria on her birthday; for blessings on Rand & Eloisa and 

Willie & Thelma on their anniversary; for blessings on Fr. Laszlo Marosfalvy 

Szerda / Wednesday (30) 7:30 for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, 

Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for blessings on Fr. Blaise Jaschko 

Csütörtök / Thursday (31) for the conversion of non-believers; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, 

Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; thanksgiving from Gene and Linda; for blessings on Jay, Pauline, Aidan 

& Miles; for blessings on Ady, James, Olivia and Sydney 

Péntek / Friday (1) Mary, the Holy Mother of God; The Giving of the Holy Name of Jesus for our benefactors; for the 

protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for Olivia Torres, 

birthday; +Kovács Lászlóért; +Juretic Ferencért, évforduló 

Szombat / Saturday (2) Saint Basil the Great and Gregory Nazianzen for world peace; for the protection and holiness of the 

Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; blessings on Gene and Ady Sazon on their 

birthday; for Etelka and +Pál; for Antonia Dytoc and family 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Kovács Hudson, McGrayne-Gocsal Rosalie 

Köszönet virágmegváltásért: + Tiefenbeck Endre emlékére: Balogh Tatiana és Zsazsa, Fülöp Gabriella. +dr. Nagy Dezső 

emlékére: Frank Nagy. +Mária Magdolna emlékére: Frank Nagy 

Temetés: Ocenás József (82). Ifj. Lakatos Gábor temetése január 5.én lesz 11 órakor a York temetőben 

EDDIG ÖSSZEGYÜLT: 5,000 $ 

$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;> 

CÉL: 25,175 $ 

$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;> 

https://us02web.zoom.us/j/81323953502
https://us02web.zoom.us/j/81340361083
https://www.facebook.com/events/416351949726498/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
http://www.vancouveropera.ca/offstage/#musical-selections-in-this-episode-performed-by-leslie-dala
http://www.vancouveropera.ca/offstage/#musical-selections-in-this-episode-performed-by-leslie-dala
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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 27, 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! 

Merry Christmas! 

Christmas changes our world. It speaks to us of God’s self-giving love that should inspire the way we live 

and relate to one another. This Christmas – like this whole year – is quite different. Today we need God’s 

presence even more. May you and your families experience the joy and peace proclaimed by the angels and 

be ever more open to God’s wonderful surprises! To celebrate Christmas is to do as Joseph did: to rise to do 

what God wants, even if it is not according to our plans. Saint Joseph is surprising: he never speaks in the 

Gospel: there is not one word of Joseph in the Gospel, and the Lord speaks to him in silence. Let us hope 

that we can listen to Him in this troubled time deeper. 

I wish you a blessed Christmas and a New Year of good hope! Let us pray that we can celebrate the Eucha-

rist again, together!   

Fr Tamas 

I INVITE YOU  

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. On Saturdays: 7-9AM: private adoration. 5PM: Bible sharing online about our Sunday Gospel. 

6PM: Christmas Music Vesper with Imre Oláh organist, online 

31. 8PM: online New Year Organ Concert with Xaver Varnus, online 

1.Jan: (No morning prayer, but:) 9AM-6PM New Year First Friday Adoration, 7PM Friday Adoration 

with Taize songs online.  
 

 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. I OFFER THE 

HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above! You are welcome to receive Eucharist - after 

taking part in any online Mass – on every Sunday 12-1PM in the churchyard, driving through.  

 Lectio Divina@5PMVigil - Zoom reflection on the Sunday readings on Saturday 5PM 

 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!  

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. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/85161739053
https://www.facebook.com/events/416351949726498/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://youtu.be/uVpQPMzu68w
https://youtu.be/P6ucdWoosLw
https://youtu.be/P6ucdWoosLw
https://us02web.zoom.us/j/85161739053
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-12/pope-s-december-prayer-intention-for-a-life-of-prayer.html
mailto:szte.treasurer@gmail.com
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

