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: 2021. december 19.
SEE THE ENGLISH BULLETIN ON THE 4TH PAGE!
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7
416-225-3300 x 304;
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
Szentmise magyarul: vasárnap 9, 11AM, 12.30pm. online: 11AM (YOUTUBE)
EWTN: vasárnapi mise élőben: https://katolikus.tv/elo-adas
Torontói Magyar Rádión vasárnap 3PM: Vasárnapi IGE
English Masses: Monday - Saturday at 7:30AM, on Saturday at 5PM
Szentségimádás: 1. pénteken 8AM-7PM, 4. pénteken 7-8PM, szombat 4,30-5PM
Gyóntatás: Szentségimádás alatt / Reconciliation: during Adoration
Plébános/Pastor: Fr. Forrai Tamás Gergely SJ
Iroda/Office Hours: Tuesday & Friday 9:30-3:30.
Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Hol is tartunk az adventi közös utunkon, merre vezettek a vasárnapi üzenetek? „ÉBRESZTŐ! Tedd le
terheidet!” – erre hívott meg minket az I. adventi üzenet. Sikerült letenned életed egy terhét, súlyát? Tudsz-e
szalmaszálat helyezni e héten a jászolba? A II. Advent biztatott, hogy ma KEZD EL AZ
AKADÁLYMENTESÍTÉST! Ez az út az Istennel összekötő legrövidebb egyenes, ahol Vele találkozhatsz.
Elkezdted-e rendezni utadat, életedet, napjaidat? A III. Adventi üzenet értelmében, ha bizonytalan vagy:
kérdezd az Urat, hogy „MIT TEGYEK?”Mi segít meghallani a választ? Olyan ez, mint Mária és Erzsébet
találkozása: a két Isten-tapasztalat egymásra „hangolódása”, mint a szeretet-áramlása. Ahogy régen a rádiót
a megfelelő állomásra „hangoltuk” vagy ahogy most a WIFI „kapcsolatot” keressük egy idegen helyen. (lásd
a képet fent) KAPCSOLÓDJ RÁ A SZENTLÉLEKRE! Kezd el legalább most, advent végén! Mi akadályozza
ezt életedben?...
Kívánok áldott záró napokat az adventi készületben!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Figyelj különösen a „jelekre”! Fedezd fel a
körülöttünk élőkben a jót, a szeretetet. 2. Oszd meg valakivel e héten az életedben megtapasztalt,
konkrét örömöt (Örömhírt)!
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, a szerdai BIBLIAÓRA,
a megújult szombati kétperces ÜZENET. MOSTANI MISÉNKBE ÉLŐBEN ONLINE is bekapcsolódhatsz vasárnap
11AM az EWTN/BONUM TV-n vagy YouTube oldalon (stetoronto). Vasárnapi olvasmányok előre
elolvashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu.
Ha szeretnél előre kérdést feltenni a vasárnapi evangélium kapcsán, ha szeretnéd tapasztalatodat
megosztani, akkor ITT KÉRDEZHETSZ AZ EVANGÉLIUMRÓL! Szeretnél misét felajánlani
szeretteidért? Hívjad fel az irodát vagy küld el emailben, hogy kiért ajánlod fel és mikorra szeretnéd a misét?
Imádkozzunk decemberben Ferenc pápával a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást,
hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR DECEMBER- az online programokat külön jelöljük!
15-23. Karácsonyi Novéna
18. 8-10am & 3-5pm: adventi gyónás, lelkibeszélgetési lehetőség
Magyar iskola Lelki Nap. 6pm: Jótékonysági Koncert Haiti megsegítésére (online is)
1-3pm: Magyar Ház (Sunrise Ave) Karácsonyi Vásár (Töltöttkáposzta- és beigli rendelés: 416-676-9298)
19. IV. ADVENT: 9am és 11am (online is) és 12,30pm misék.
Ministráns sütemény- és magyar kenyér vásár. Karácsonyi könyvvásár és 2022.évi naptárak (falinaptár: 5CAD, kalendáriumok: 10CAD)
12.30pm: Írószövetség/Irodalmi Klub: Karácsony az emigrációs irodalomban
20. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
21. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM.
22. 12,00pm: Bibliakör és Nagymamák Imája. 1-3pm: Nyugdíjas klub (bingó vagy vetítés).
24. 8pm magyar mise; 9pm “Carols Service” (részletek lent); 10pm: angol mise
12am: Éjféli Mise (online is) - Mise előtt Scola és Bölcsőcske élőben
25. Karácsony Napja: 9am, 11am (online is) és 12,30pm ünnepi misék magyarul,
5pm: Christmas Day Mass in English
26. Szent Család Vasárnapja - 9am, 11am (online is) misék. 12,30pm: Ünnepi mise Taizei zenével
1,30pm: Idősek karácsonya a Hall-ban
29. (Nincs Nyugdíjas klub)
31. 6pm: Szilveszteri Hálaadó mise (kétnyelvű), majd szentségimádás éjfélig
2022. BUÉK!
01. Szűz Mária Isten anyja ünnep
7,30am angol Mise
11am: Ünnepi mise
5pm: New Year’s Day Mass (angol)
02. 9 és 11am ünnepi misék. Utána haitiek ajándékoznak meg mindenkit egy haiti meleg levessel nemzeti
ünnepükön
3PM: Karácsonyi Mise a Guelph-környéki magyaroknak (St Joseph)
 KARÁCSONYI MISÉKRE előzetes regisztráció szükséges! A részletes programot és a feliratkozást
december 20-án egyben küldjük ki digitális körlevelünkben, illetve nyomtatott formában. Az
időseknek továbbra is lehetséges az előzetes telefonos bejelentkezésre a dec. 24. 8pm és a dec. 26. 9am
misékre!
 SEGÍTSÉGETRE VAN MÉG SZÜKSÉG EZEN PROGRAMOKON: Jelentkezés előre az irodán.
- dec.24. 8pm – 12am: vendégfogadói feladatok
- dec. 26. 1,30pm: Idősek karácsonya a Hall-ban (felszolgálás)
- dec. 31. 6pm: Szilveszteri Hálaadó mise (kétnyelvű), majd szentségimádás éjfélig - vendégfogadói
feladatok
 NÉHÁNY IDEI ÚJDONSÁG:
- Szenteste 9pm “Service of Lessons and Carols” – Egy régi angol keresztény hagyomány, hogy kilenc
szentírási részt olvasunk fel és kilenc karácsonyi éneket énekelnek ilyenkor, ezt adaptáljuk most
templomunkban. Szeretnénk ezzel különösen is azoknak kedveskedni, akik nem férnek be az éjféli mise előtt
szokásos Scola koncertre.
- December 31-én 6pm: Szilveszteri Hálaadó mise (kétnyelvű) mindazoknak, akik szeretnénk hálaadással
zárni az évet (és még mennek tovább egy szilveszteri programra.) Akik velünk maradnak imádkozni, azokkal
szentségimádás éjfélig, hogy az új évet is imával tudjuk kezdeni!
- December 15-23. Karácsonyi Novéna azaz kilenc napos készület az ünnepre. Odahaza az egész adventben
tartjuk a hajnali „rorate” miséket. Itt biztatunk, hogy az utolsó napok készületében gyere el hozzánk egy 7,30as reggeli misére vagy ha távol laksz, egy közeli plébániára!
 ADVENTI SZENTGYÓNÁS - Mi “nehezíti el” szívedet, mi terhel meg? Készülj fel egy mély adventi
szentgyónásra: minden adventi vas. 10-10,45AM illetve előre egyeztetett további időben. Ezen túl még
december 18. szombaton 8-10am & 3-5pm.
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 NAPI JÓCSELEKEDET: Az Advent egy böjti időszak! Keress ezért valami konkrét, személyes, napi
cselekedetet, amivel jobbá tudod mások és magad hétköznapjait tenni. Ez lehet valami elhagyása vagy valami
felvállalása! Ha sikerült, akkor tegyél egy szalmaszálat hetente a kis, üres, hűvös jászolba!
SEGITSEN BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET TEREMTENI MINDENKINEK!
REGISZTRÁCIÓ szükséges hétvégi misékre a korlátozások miatt online a Flocknote-on vagy a magyar honlapon a
Miserend/Regisztráció címszó alatt. (Misére online regisztrálni az tud, aki be van regisztrálva a Flocknote-on érkező
digitális Hírnökre, vagy a magyar honlapon keresztül a pénteki Hírnök kiküldése után
https://stetoronto.org/miserend. Egy Flocknote-s címről csak egyszer, max. 6 főre lehet regisztrálni; továbbküldéskor
nem enged regisztrálni, létszámot a "confirmation" levélben lehet megváltoztatni. A 9 és a 12,30-as misékre
be lehet állandóra jelentkezni, akinek nehéz a regisztráció. A 11 órás misén különösen kérjük a pontosságot,
mert nem tudjuk fenntartani a helyet a későn jövőknek.
Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérjük az állami előírások betartását:
SELF-SCREENING: Ellenőrizze magát ezen a linken látogatása előtt, és kövesse az utasításokat. Megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 F felett) nem szabad a templomba lépni! MASZK: Kérjük a maszk szabályos viselését az épületben! TÁVOLSÁGTARTÁS: Kérjük, tartsa meg a 6 lábnyi távolságot a templomban és a szentmise
után is. (A padokon lévő zöld csíkok jelzik, hogy hova üljön egy család. Az áldozáshoz a két oldalsó padközi átjárót
használjuk és körkörösen, azaz középen vagy az ablakok mellett menjünk vissza helyünkhöz.) Ne fogjunk kezet és ne
énekeljünk. A misék előtt és után az udvaron már nem kell maszk, de tartsuk meg a távolságtartási szabályokat!

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (19) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Fodor Sándor 99. születésnapjára; †Kovács Jánosért és
Erzsébetért; †Farkas Sándorért és leányáért; †Barbolyás Lajosért; hálából Szűzanyának; †Tiefenbeck Endréért 11:00 Veronika
felgyógyulásáért; Élő Vince felgyógyulásáért; Laci és Bence születésnapjára; †Király Mihályért; †Ocsenás Józsefért, 1 évforduló;
†Dosztán Jánosért, 31. évforduló; †Pekár Annáért és †családtagjaiért; †Pál Józsefért, 10. évforduló 12:30 †Bozik Attiláért; †Rendes
Lajosnéért; blessings on Ryan Carvalho and family; good health and happiness for Jackie and Al Grossi and family; for †Sebastian
Carvalho ; for the special intentions of Jean
Hétfő / Monday (20) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika; for the special intentions of Jean;
thanksgiving from Gene and Linda; for the good health and happiness of Pilar Reyes; for Ambrose Chun, birthday; for †Mario
Flores; birthday blessings on Iona Braganza; good health, happiness for Atów and family; thanksgiving to Jesus and Mother Mary
for favours received; for blessings of good spiritual & physical health on all the members of the M.E.6; for blessings of good health
on Miriam Leung; for the special intention of Margarita Flores and Mary Salvador; for blessings on Liliana Buena
Kedd / Tuesday (21) 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for the special intentions of Jean; for blessings on Glo
Mirasol on her birthday; for the good health of Yollie and Dam; for †Georgina Faville; good health and happiness for Simone
Carvalho and family; for the intentions of Jessica Wong; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received; for blessings
of good health on Magdalen Yam and Margaret Hawkins; for blessings on Frank, Cheryl, and Dane Gomez; for blessings on Megan
Freitas, Petrus and Irene Chan, Celine Gomes & Francis Colaco
Szerda / Wednesday (22) 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for the special intentions of Jean; for the
protection for unborn children; for †Anthony Yam and Yam Chuck Chi; for blessings on Sarah Baldomar and Joey Faminial on their
birthday; for blessings of good health on Art and Aurora Dilag; good health, happiness and safe, travel for Ryan Carvalho and
family; blessings on Jacky, Rosanna and Alex Hone; for blessings on Miriam Leung and Miki Waty; for spiritual blessings on Aidan,
Miles, Olivia & Sydney; for blessings on Jennifer Cruz on her birthday; for blessings on Art and Aurora and Gil and Precy on their
anniversary
Csütörtök / Thursday (23) 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; for the special intentions of
Jean; for blessings of good health on Gil and Precy Lagman on their wedding anniversary; for blessings on Susana and Roger de la
Pena; safe travel for Sang Hwa Park and family; blessings on Yam Tse Wah; good health, happiness for Yuen Han Yam; thanksgiving from Gene and Linda; for blessings on Rand and Eloisa on their anniversary; for blessings on Linda Febria on her birthday
Péntek / Friday (24) 7:30 for our benefactors; for the special intentions of Jean; for blessings on Aidan on his birthday; for †Bobby
de Veyra; for the intentions of Linda Sazon; blessings on Simone Carvalho and family; good health, happiness for Cora Peter and
Michelle Hone 8 PM †Bartók Annáért és Sándorért Éjféli mise Éváért, Zoltánért, Andreáért, Lianne-ért; †Varazsdi Annáért és
Alajosért; Molnár Péterért; Veronika felgyógyulásáért; Juretic család élő és †tagjaiért; †Rotár Zoltánért; Pollák és Bohács családok
élő és †tagjaiért; Prokec és Pataki családok élő és †tagjaiért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért
Szombat / Saturday (25) 9:00 †Bartók Annáért és Sándorért; †id. és ifj. Máilcs Istvánért; †Málics Máriáért; †Pangrazio és Hidasi
szülőkért, hálából 11:00 Veronika felgyógyulásáért; †Házy Ildikóért; †Elek szülőkért; Ábrahám családért; †Szabó Tiborért;
†Farkas Lászlóért; †Versics István Jánosért; †Májer Ádámért 12:30 Etelkáért és †Pálért 5 PM blessings on Peter Carvalho and
family; good health, happiness for António Pascale and family; for the intentions of Melvin Marques and family; for †Philip Lo; for
the healing and strength of Joseph Lo and family; blessings for Christopher and Ashley Chow; for the special intentions of Jean
Temetés: †Kovács Éva (87) temetése december 20-án lesz 12:30-kor a Glendale temetkezési vállalatnál.
Gabriella Toth and Marietta Reviczky-Dolan in memory of †Marton Márta és Gyula, †Reviczky Pál és Ilona
Köszönjük az adományokat.Köszönjük az adományokat.
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Saint Elizabeth of Hungary R.C. 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 ON DECEMBER 19, 2021
www.facebook.com/stetorontoEN; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org
Phone App: myParish  Saint Elizabeth of Hungary
416-225-3300 x 304;
StElizabethofHungary@archtoronto.org
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/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday 8-9am; 1st & 4th Friday of the month at 7-8pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Imagine this powerful encounter of Mary and Elizabeth… feel the vibration, the flow of love and trust! (Lk
1,39-45) St Luke shows how salvation dawns through the meeting of two women. The Father’s promise for
humanity is fulfilled in Mary, the “most blessed of all women”. Elizabeth recognises this through the
movement of her own child within. In Mary’s praise we see her faith and complete trust in God. Follow her
example with a conscious choice: By a radical confidence in God alone! Saying an unconditional ‘yes’. By a
humble confidence in God who “lifted up the lowly”. By surrendering: recognising that God is already at
work! By acting: Mary carries Jesus in her womb… we carry Him in our life by bringing His love,
forgiveness, and mercy into the world! Be connected (to Jesus) these days!
Have a good Advent preparation! Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN DECEMBER
18. IV. ADVENT 4.30pm: Adoration followed by the 5PM: Vigil Mass.
6pm: Charity Concert for Haiti (in person and online)
19. 3pm: Haitian Mass in Creole
24. 9pm “Carols Service” followed by the Christmas’ Eve Mass in English at 10pm
25. (NO 7,30am mass!) 5pm: Christmas Day Mass. “Prayer Partners for Advent” will be disclosed
31. 6pm: New Year’s Day’ Thanksgiving Mass (bilingual), followed by Adoration 7pm - 12am
 We will send out the detailed Christmas program and the registration for all the Masses on Monday!
 Advent Confessions (beyond the regular time before and after morning Masses): Dec.18. Sat. 8-10am & 35pm.
 PRAY WITH POPE FRANCIS in December to pray for catechists, “summoned to announce the Word of
God,” that they might “be its witnesses, with courage and creativity, and in the power of the Holy Spirit, with
joy and much peace.”
 FOR A SAFE ENVIRONMENT, please stay home if you are not feeling well (you have fever or flu-like
symptoms), you have been told that you should be isolating at home in the context of Covid 19 or you live
with someone who has been told to self isolate. Before visiting our parish please self screen at the following
link and follow the recommendations. USE MASK AND KEEP 6 FOOT DISTANCE.
We thank you deeply for all your donations!
Please, consider online donation for our community and contribute through „preauthorized 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 stetoronto.org/tamogass or at stelizabethofhungary.archtoronto.org: select
our parish in East Toronto.
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