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 6.

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!
Advent első hete hogyan indult számotokra? Sikerült-e gyakorolni az „éberséget”, amire Jézus biztat?
Sikerült-e jobban figyelni a másik emberre és Jézusra? Tarts velünk ezen az adventi úton, akkor is, ha idén
minden a te otthoni készületeden múlik is! Teremts egy kis imasarkot és főleg egy kis időt az imára:
egyengesd az Úr útját (ahogy az eheti kis ábra is mutatja) és látni fogod a gyümölcsét!
VÁRUNK szeretettel az elsőpénteki szentségimádásra: 5-7PM: adventi gyóntatás, 7-8PM taize-i ima
online, majd 8PM: rövid Examen (nincs külön beszélgetés utána). Szombaton online Magyar Iskola és
cserkészet. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 11AM: Szülői Klub. 3PM: Mennyei Ízek
– online Tausz Gyuszival. Vasárnap ADVENT II. 11AM Mise közösségünkért online, „majd drive through”
áldoztatás. 3PM: MIK-Ifjúsági klub online. 5PM: TEA@5
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
A múlt vasárnap azt kérdeztem, hogy figyelsz-e magadra, a másik emberre és Istenre éber, szerető, gondoskodó figyelemmel? A most vasárnapi misén (ITT lesz látható) a várakozás nagy alakja Keresztelő János vezeti be az eljövendő Messiást (Mk 1,1-8). A bűnbánatra való felhívás és a tanúságtétel az örömhírről
együtt jelenik meg nála. S nálad? Te le akarod-e végre örömmel és bizalommal tenni terheidet az idei
bűnbánati időben? (Mk 1,1-8)
KÉRDÉSEK felkészüléshez: 1. Hol van a te “pusztád”? Hol tudsz “kimenni a pusztába”: letenni
minden eltakaró álarcot és elálmosító komfortot, hogy tudj találkozni magaddal és Istennel? 2. Mi
kell hozzá, hogy megvalld, letedd bűneidet a kiengesztelődés szentségét kérve?
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
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ESEMÉNYNAPTÁR DECEMBER – programok online!
4. Elsőpéntek: 8AM-7PM szentségimádás, 5-7PM: adventi gyóntatás, 7-8PM taize-i ima online, majd 8PM:
rövid Examen (nincs külön beszélgetés utána)
5. Online Magyar Iskola és cserkészet. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 11AM: Szülői
Klub. 3PM: 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. 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. 3-6PM: adventi gyónási, lelkibeszélgetési alkalom. 8PM: Bibliakör online
19. 8,15-11AM: kontemplatív imacsoport. Iskola és cserkészet. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia
otthonra).
20. ADVENT IV. 11AM Mise közösségünkért online, majd „drive through” áldoztatás. 5PM: TEA@5
keretében: Egészségünkre - orvosaink válaszolnak
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 időpontokban 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 szentmisénket túl egy olyan más lelki programot, amibe bekapcsolódik!
 Vasárnap 11 órakor kapcsolódj be misénkbe a FB, Youtube oldalunkon vagy a EWTN magyar oldalán
 Szombatként 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra ad ötleteket a családi készületben.
 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!
MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
A MŰSZAKI MUNKACSOPORT dec. 2-i ülésén áttekintette az elmúlt időszak elkészült feladatait
(templom belső tér festése, LED-es lámpák beszerelése a templom előtérbe, internet bővítése a M.Iskola
online tanítása számára újabb 3 teremben, a templom bejárat új terrakotta alkotása stb.). A hall hangszigetelő elválasztó falának pályájának építése és ezzel minden piszokkal járó munka kész, most már csak a beemelhető ajtókra várunk a következő hetekben.
A Bizottság összesítette a 2021. év feladatait. a) A COVID-al kapcsolatos kisebb munkák (ablakok nyithatóvá tétele, bútorcsere a Magyar Iskola számára stb.), b) további akadálymentesítés lehetőségei (vizsgáljuk
egy rámpa kialakíthatóságát a templom lépcsőre; a lift melletti ajtó gombnyomásra nyithatóságát stb.); c)
északi oldal kerítés-cseréjét; d) Orgonánk modernizálása és bővítése; e) Esztétikai feladatok, mint pl.
templomunk későbbi részleges vagy teljes padlószőnyeg cseréje; f) Kisebb munkák, mint pl. a Hall hangszóróinak modernizálása stb. (A legnagyobb feladat, a tetőszigetelés későbbi cseréje szerencsére még mindig halasztható, mert a kisebb alkalmi javítások mellett még mindig érdemes megtartani a régi, de jó állapotban lévő szigetelést. Ezen nagyobb munkára külön alapot hoztunk létre, ahová folyamatosan érkeznek be
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támogatások.) Köszönet a Varga Tamás elnök vezetésével működő munkacsoportnak az egész éves munkájáért!
KÖSZÖNJÜK a nagylelkű adakozást! A vasárnapi adományok / Sunday Offertory in Sept/szeptemberben:
$14,040; in Oct/októberben: $12,180. A havi összegek a templom fenntartására és megújítására / Building
Fund collection received in Sept/szeptemberben: $9,445; in Oct/októberben: $17,975. Egyházmegyei gyűjtések / Special collection in Sept/szeptemberben $1,565; in Oct/októberben: $1,950. Köszönjük a nagylelkű
adakozást! Thanks for your generous offerings!
ÖRÖMMEL jelezzük, hogy a héten elindult a Hall mozgatható elválasztó falának beszerelése. Hálásan köszönjük az erre adott adományokat és kérjük még ebben segítségüket.
A 2021. ÉVI BORÍTÉKOKAT elkészítettük 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
Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram – online fórum
Online jelentkezés (https://apply.diasporascholarship.hu/) a 2021/2022-es tanévre! Mind erről online
tájékoztató: december 8. 10:00 – 11:30 (Közép-európai idő CET) és december 10. 18:00 – 19:30 (Középeurópai idő CET). A rendezvény angol nyelvű és a belépési link a Tempus Közalapítvány honlapján történő
regisztráció után érhető el.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (6) a magyar politikai élet megtisztulásáért; Engesztelő Magyarországért; a Mária Kongregáció élő és
+tagjaiért; Magyarországon nemrég elhunyt Bukovenszki Ilonáért és +Zydron Erzsébetért; +Berden Istvánért; +Behon Lőrincért
és Andrásért; +Szűcs Jánosért, 2. évforduló; +Kiss Sándorért, 6. évforduló; +Csepely Margitért; +Horeczky Miklósért; +Zeke
Ferencért; +Gorzó Margitért; Ili szüleiért és testvéréért; +Kovács Lászlóért, 13. évforduló
Hétfő / Monday (7) Saint Ambrose 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 the healing of Rolando Meneses; for +John Stanley Couto; blessings on
Francesca on her birthday
Kedd / Tuesday (8) The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary for our +Jesuits; for the protection and holiness of
the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; in thanksgiving to The Immaculate Conception for Her constant
protection; for the temporal and spiritual healing and protection for Noel Mendes; for the souls of Antonio & Guia Zarate; for
blessings on Fr Tamas and Fr Jeff; for the spiritual conversion of Patricia and Pamela; for blessings on Anna, Julius, and Mario; for
+Bernadette Carvalho; blessings on Peter Carvalho and family
Szerda / Wednesday (9) for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and
Veronica; for blessings on Rey, Tessie, Cris, & Cathy on their birthday; for blessings on Jun and Pat Fabella on their anniversary;
for +Maria De Robertis; good health and happiness for Simone Carvalho and family; birthday blessings on Pierre Gonsalves; for
Harper
Csütörtök / Thursday (10) for the conversion of non-believers; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang,
Agatha, Michael and Veronica; for Lianne; for blessings on Linar and Pete on their birthday; for blessings on Yordy González; for
+Clare Dsa; wedding anniversary blessings on Ingrid and Joey Rah
Péntek / Friday (11) for our benefactors; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and
Veronica; for blessings on and special intention of Aidan and Miles; good health and happiness for Ryan Carvalho and family;
blessings on Debra Couto and family
Szombat / Saturday (12) Our Lady of Guadalupe, Patron of the Americas for world peace; for the protection and holiness of
the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Etelka and +Pál; for blessings and protection of Olivia and
Sydney; for +Alex Carvalho; birthday blessings on Eugene Vaz
Temetés: Iker Jesse Lee (29)
Köszönet virágmegváltásért +LeClair Kelly emlékére: Locke Mary & Reginald & Locke Jan & Brian. +Farkas Frank
emlékére: Illés István és Erzsébet. +László András és Mária emlékére: Mary Laszlo. +Vásárhelyi Péter emlékére: Balfour
Marjorie, Piller-Tahy Sigmond, Twiss Terri, Vásárhelyi Christine. +Tasi János emlékére: Estate of John Tasi
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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 6, 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 that Jesus clearly warns his disciples to stay awake, to be on their guard, to be like the
doorkeeper ... ever alert! Did you succeed?
Today’s call to repentance lies at the heart of the Advent season. We are all called to a change of heart, as
we long for a better world where injustice will cease. Our Gospel (Mk 1,1-8). underlines how radical John
the Baptist was in his calling. 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?
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. Join us today 7-8PM: Adoration with Taizé Music, online
Have a conscious entering of the Advent and a blessed Sunday!
Fr Tamas
I INVITE YOU IN DECEMBER
4. 7AM-8PM: First Friday adoration. 7-8PM: Adoration with Taizé Music, online
5. On Saturdays: 7-9AM: private adoration. 5PM: Bible sharing online about our Sunday Gospel
6. On Sundays 12-1PM: after your online Mass, you can receive Eucharist drive through the parking lot.
12. 7:00-9:00PM Steubenville night of hope advent retreat – CLICK HERE TO REGISTER.
 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.
 Join the daily reflection offered by FORMED!





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.
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 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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