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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: 2021. december 26.     

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! 
 

Boldog karácsonyt! Vasárnap, a Szentcsalád ünnepén Isten áldja családjaitokat! Gondolom, hogy 

találkoztatok a családdal, a rokonokkal… örömmel vagy fájdalommal történt ez? Most, a Szentcsalád 

ünnepén, arra hív a Lélek, hogy a családban mindenki tudjon növekedni kedvességben az Úr és az emberek 

előtt! (Lk 2,41-52) BÍZD SZERETTEIDET JÉZUSRA, ahogy ezt a fenti ábra mutatja. Az írástudók 

csodálkoznak a bölcs kérdésein, a szülei csodálkoznak az „engedetlenségén”... Jézus pedig a legnagyobb 

békével csodálkozik rajtuk: hol máshol lenne az ő helye? Az emberi növekedés csodájának a története ez, ahol 

– mint számunkra is – a kérdések sora érkezik. Ezek közül a legmélyebb kérdés pedig az, hogy hol tapasztalom 

meg a teljes, az igazi, az ingyenes szeretetet? Jézus ezt az Istenben, mint Atyában tapasztalta meg. Ma menj 

oda te is az Úrhoz, mutasd be családodat az örömteli és a nehéz adottságokkal és kérd, hogy növekedjetek 

szeretetben, békességben! (Imádkozzunk a szülőkért, akiknek fájdalmas, nehéz a kapcsolatuk a lázadó 

gyermekeikkel, és gyermekekért, akiknek nehézségük van szüleikkel!) 

Kívánok áldott, azaz békét és szeretetet hozó Karácsonyt családjaitoknak!  

Szeretettel, Tamás atya 
 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a 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. Rá tudod-e bízni önmagadat és szeretteidet Istenre? 4. Feladat: Adj minőségi időt 

családod minden tagjának külön-külön a jövő héten! 

A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, a szerdai 

BIBLIAÓRA, a megújult szombati kétperces ÜZENET és TANÚSÁGTÉTEL. 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. 

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://katolikus.tv/elo-adas/
https://katolikus.tv/elo-adas
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-aprilis-11?fbclid=IwAR2uIp0myqIITkqfDmiBzPe36-GzVs3cfCtKXF5_HaCXKx6aty3eK-nR9CU
https://youtu.be/hKQysW_FH1g
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-december-19
https://youtu.be/a3TokxMtUbM
https://vimeo.com/658836892
https://youtu.be/pC3e6zIZMHk
https://youtu.be/pC3e6zIZMHk
https://katolikus.tv/elo-adas
https://youtu.be/5XFmbo6R2_c
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://forms.gle/GjNgb88uihHAeXvcA
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR DECEMBER- az online programokat külön jelöljük! 

24.  8pm magyar mise; 9pm: “Carols Service” (részletek lent); 10pm: angol mise   

12am: Éjféli Mise (online is) - Mise előtt Scola és orgona koncert, mise után Bölcsőcske az udvaron 

A karácsonyi misékre előzetes regisztráció szükséges!  

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: Az idősek ünnepi miséje Taizei 

zenével. (NEM lesz Idősek karácsonya a Hall-ban, csak megajándékozás a kijáratnál.) 

27. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

28. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

29. (Nincs se Bibliakör, se Nyugdíjas klub, se könyvtár) 

31. 6pm: Szilveszteri Hálaadó mise (kétnyelvű), majd szentségimádás éjfélig 

2022. BUÉK! 

01. Szűz Mária Isten anyja ünnep  

9(!)am angol mise; 11am: Ünnepi mise; 5pm: New Year’s Day Mass (angol) 

02. 9 és 11am ünnepi misék (nincsen 12.30-as mise). MIK-ifjúsági Klub; Elsőáldozási felkészítő. A mise 

után a haitiek ajándékoznak meg mindenkit egy haiti meleg levessel nemzeti ünnepükön.   

3PM: Karácsonyi Mise a Guelph-környéki magyaroknak (St Joseph) 

06. Vízkereszt  

08. Magyar Iskola és cserkészet indul online 

09. 9am és 11am (online is) misék. Elsőáldozási és bérmálási felkészítő 

17-28. A bejárati rész újra csempézése 

 

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. 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 szeretnék 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!  
 

SEGITSEN BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET TEREMTENI MINDENKINEK! 

ÚJ SZABÁLYOK: A december 17-én bevezetett állami szabályok megszüntetik a miséken kívüli prog-

ramokat. A misék továbbra is maradnak, de kérjük, hogy segítsék egymást a covidos szabályok betartásá-

ban és figyeljenek a piros mellényt viselő segítők eligazítására! 

Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérjük az állami előírások betartását: 

SELF-SCREENING: Ellenőrizze magát látogatása előtt, és kövesse az utasításokat. Megfázásos tünetekkel 

és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 F felett) nem szabad a templomba lépni! Kérjük a MASZK szabályos és fo-

lyamatos viselését az épületben! Kérjük, tartsa meg a 6 LÁBNYI TÁVOLSÁGOT a templomban és a szent-

mise után is. (A padokon lévő zöld csíkok jelzik, hogy hova üljön egy család. Az ÁLDOZÁSHOZ a két ol-

dalsó padközi átjárót használjuk soronként felállva, tartva a távolságot, majd körkörösen, azaz középen vagy 

az ablakok mellett menjünk vissza helyünkhöz. A hall-ban lévőkhöz az áldoztató lemegy, kérjük, maradjanak 

a helyükön.) Ne fogjunk kezet és NE ÉNEKELJÜNK. A MISE VÉGÉN is kérjük, hogy türelmesen egymás 

mögött teret hagyva hagyják el a templomot, hogy ne alakuljon ki torlódás a bejáratnál. A misék előtt és után 

az udvaron már nem kell maszk, de tartsuk meg a távolságtartási szabályokat!  

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 megvál-

toztatni. 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. 

https://youtu.be/tYB5hIiCYDc
https://youtu.be/jEq6IHgmhqU
https://youtu.be/pC3e6zIZMHk
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/05/95ea-Screening-poster-retail-entrance-TPH.pdf
https://stetoronto.org/miserend/
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JÓ GAZDAKÉNT - A BEJÁRATI RÉSZ ÚJRA CSEMPÉZÉSE 
Előre jelezzük, hogy január 17-28. között fog megtörténni a templom bejárati részének újra csempézése. 

Öröm, hogy a szükséges mintegy 20 ezer dollárból már több mint 11 ezer dollár adomány összegyűlt. 

Köszönjük szívből adományaikat és kérjük támogassák a szép munkát!  

Minden e célra adományozó nevét felírjuk egy-egy csempe hátuljára a beépítés előtt, így azok megőrzik 

az adományozók emlékét! 
 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
 

Vasárnap / Sunday (26) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Daliah Romeo felgyógyulásáért; nemrég 

†Börcsök Pálért és †Tuza Istvánért; †Hetesi Istvánért; †Tiefenbeck Endréért 11:00 Veronika felgyógyulásáért; 

Zydron Margitért és családjáért, hálából; Nemes Lajosért és családjáért, hálából; Tamás atya születésnapjára, 

hálából; †Benkő Pál Györgyért; †családtagokért; nemrég †Börcsök Pálért; †Behon Istvánért és Júliáért; 

†Farkas Lászlóért; †Versics István Jánosért; †Májer Ádámért; †Krizsovenszky Istvánért, születés- és 

névnapjára, valamint neje Magyari Ilonáért; †Jákó Júliáért; †Windisman Józsefért 1230 †Stankovic Slavoért; 

†Lovász Margitért; for the special intentions of Jean; blessings on Ryan Carvalho and family; good health and 

happiness for Elizabeth and Deacon David  and family; for †Stephen and Sebastian Carvalho   

Hétfő / Monday (27) Saint John the Apostle 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery 

of Veronika; for the special intentions of Jean; for the health and happiness for Magdalen Yam; for blessings 

on Fr Tamas on his birthday; for blessings on Nati Gandoza, Peter Shih, Grace Ho and Klara Kovacs; for 

blessings on Teresa Chew and her mother; for the protection of Martin Aguilar and his kids; good health, 

happiness for Marie and Deacon Michael Genaro and family; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for 

favours received; blessings on Esmeralda and family  

Kedd / Tuesday (28) The Holy Innocents 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for the special 

intentions of Jean; for Zoltán, birthday; for spiritual and temporal blessings on Fr Tamas on his birthday; 

blessings on Peter Carvalho and family; for †Robert Pelayo; for the healing of Adrianne, James, Olivia and 

Sydney; good health and happiness for Simone Carvalho and family; for the intentions of Fr. Thomson; 

thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received   

Szerda / Wednesday (29) 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for blessings and healing of 

relationship of Willie and Thelma; blessings on Linda and Gene Sazon; for God’s guidance and protection for 

Aidan; for the complete healing of Pattie Hernandez; birthday blessings on Andrew Carvalho; good health, 

happiness and safe, travel for Ryan Carvalho and family; blessings on Anita and Conrad Dsa on their 26th 

wedding anniversary 

Csütörtök / Thursday (30) 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; for bless-

ings on Rand and Eloisa on their anniversary; for blessings on Linda Febria on her birthday; blessings on 

Mary Salvador and Dan Kitty; for the spiritual and physical healing of Patricia De Veyra; for blessings of 

good health for Beatrice Canicula; blessings on Yuen Han Yam; good health, happiness for Angie and Deacon 

Bill Nalepka and family  

Péntek / Friday (31) 7:30 for our benefactors; for Liliana Bueudiw; for blessings on Fr Lesley and Fr 

Jaschko; blessings on Simone Carvalho and family; good health, happiness for Ophelia Malik and family 6 

PM   Veronika felgyógyulásáért; 

Szombat / Saturday (1) 9:00 for world peace; thanksgiving from Gene and Linda; blessings on Peter 

Carvalho and family; good health, happiness for Ophelia and Alex Reyes and family; for the intentions of 

Margaret Hawkins and Linda Sazon 11:00 Veronika felgyógyulásáért; †Juretic Ferencért 5 PM  for Etelka and 

†Pál; for †Philip Lo; for the healing and strength of Joseph Lo and family; blessings for Christopher and 

Ashley Chow 

 

Temetés: †Köves Éva (87) 

Robyn and David Carter virágmegváltása szerettei emlékére: †Köves Éva. 

Nagy Frank in memory of †Mária Magdolna 

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 26, 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: 3
rd

 Sunday of the month at 3pm 

Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday 8-9am; 1
st
 & 4

th
 Friday of the month at 7-8pm  

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!  
Merry Christmas! 

After the days of celebration, we arrive on Sunday to the Feast of the Holy Family. Mary and Joseph, at 

home with Jesus in Nazareth, constantly experienced astonishment in the face of the gradual manifestation of 

the Son of God. They experienced daily what the scholars in the temple experienced when talking with 12-

year-old Jesus. (Lk 2:41-52) Note that to be astonished and to marvel is the opposite of taking everything for 

granted…. astonished is to open oneself to others, to understand others’ reasons. But before that, Mary and 

Joseph felt anxiety when they couldn’t find Jesus. … it should also be our anxiety when we are far from 

Jesus…. We should feel anxious when we forget Jesus for more than three days, without praying, without 

reading the Gospel, without feeling the need of His friendship. Let us celebrate today together 9pm “Carols 

Service” followed by the Christmas’ Eve Mass in English at 10pm 
Have a peaceful Christmas and welcome Jesus into your family!  

Yours in Christ, Fr Tamas 

COVID NEWS: Even in the light of the Omicron variant, we are allowed to continue our worships with the 

existing strict regulations, “only the virtual meetings should replace in-person meetings (outside of the 

Mass), wherever possible. In the Masses the archdiocese strongly recommends against congregational singing 

at this time. A cantor or small choir remains!” – as it is written by the Archdiocese. 

 

WE INVITE YOU IN DECEMBER 

24. 9pm “Carols Service” followed by the Christmas’ Eve Mass in English at 10pm  

25. (NO 7,30am mass!) 4PM. Adoration, 5pm: Christmas Day Mass. After the Mass the “Prayer Partners 

for Advent” will be disclosed 

31. 6pm:  New Year’s Day’ Thanksgiving Mass (bilingual), followed by Adoration 7pm - 12am 

2022 

01. Feast of Mary, the Holy Mother of God (World Day of Peace): 9(!)am: Mass (All other morning Masses 

as usual at 7,30am)  4,30: Adoration, 5pm: Vigil Mass with the ministry of the Holy Trinity Community. 

02. 12-2pm: You are welcome to taste the famous Independence soup on the National Feast of Haiti 

(churchyard) 

 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 „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 stetoronto.org/tamogass or at 

stelizabethofhungary.archtoronto.org: select our parish in East Toronto. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:StElizabethofHungary@archtoronto.org
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-11/pope-s-december-prayer-intention-for-catechists.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-11/pope-s-december-prayer-intention-for-catechists.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-11/pope-s-december-prayer-intention-for-catechists.html
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/05/95ea-Screening-poster-retail-entrance-TPH.pdf
file:///C:/Users/Gyula/OneDrive/Office%20shared%20files/Hírnök-kommunikáció/2021/stetoronto.org/tamogass
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

