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 5.
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!
„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? Ha igen, akkor ma KEZD EL AZ
AKADÁLYMENTESÍTÉST! Keresztelő János egy pusztai próféta. Az egyenes pusztán messze el lehet látni
(nem lehet elrejteni az igazságot, valóságot), ahol tisztán lehet meghallani az Úr hangját. (Lk 3,1-6). Ez az út
az Istennel összekötő legrövidebb egyenes, ahol Vele találkozhatsz. De mi akadályoz ezen az úton s hogyan
tudsz ettől megszabadulni? Csak azt tartsd meg, ami segít ezen az úton!
Várunk különösen is szeretettel elsőpénteki szentségimádásra 7am-7pm. Benne adventi gyónáslelkibeszélgetés, 6pm: Adventi gondolatok Tamás atyával (előadás és beszélgetés), 7pm: magyar mise, 7,308,30pm: Taizei ima. Vasárnap kérjük, hogy a 9am és 11am órás misék mellett vegyétek igénybe a 12,30pm
misét is. Várunk 10am-12.30pm között az adventi ajándékvásárra.
Kívánok áldott indulást az adventi készületben! Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Te meghallod-e Isten szavát? S ha igen:
továbbmondod-e a körülötted élőknek? 2. Vedd észre, hogy mik az életedet akadályozó hegyek és
árkok? Készülj fel életed rendezésére: készülj fel egy méltó szentgyónásra, lelkibeszélgetésre. 2. Te mit
tehetsz azért, hogy magad (és mások) számára az “út” Isten felé vezessen: lehetőleg egyenesen és simán?
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!
03. Elsőpéntek - 7am-7pm: szentségimádás. 3-6,30pm: adventi gyónás-lelkibeszélgetés . 6pm: Adventi
gondolatok Tamás atyával (előadás és beszélgetés), 7pm: magyar mise, 7,30-8,30pm: Taizei ima
Xavéri Szent Ferenc emléknapján az egyik legifjabb, a kereszténység jövőjének is mondott földrészt,
Afrikát állítja a középpontba a jezsuiták negyedéves lapja, a MIND (Mindent Isten nagyobb dicsőségére)
téli száma. ITT olvasható.
04. 9,30-12,30pm: „Cseperedő” program élőben, Magyar Iskola online, cserkészet. 11am: Szülői Klub online.
1-3pm: Cserkész karácsony. 4-5pm: Szentségimádás a Holy Trinity közösséggel
05. II.ADVENT - 9am és 11am (online is) és 12,30pm misék. MIK-Ifjúsági Klub, Mária Kongregáció
10am-12.30pm: ADVENTI AJÁNDÉKVÁSÁR (részletek lent)
4pm: Filmklub online: I heard the owl call my name (A film itt látható)
06. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
07. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM. Kodály néptánc kedden 7,30pm: alumni, szerdán
7,30pm: juniors, csütörtök 7,30pm: seniors, péntek 8,15pm: aprók. Fantasztikusan beindultak a Kodály
néptánc csoportok, minden korosztályban. Gyertek, fiatalok!
08. 12,00pm: Bibliakör és Nagymamák Imája. 1-3pm: Nyugdíjas klub (bingó vagy vetítés). 6:30pm Rózsafüzér készítés
11. Szent Miklós - Magyar Iskola drive through ajándékozás és kézművesség. 4.30-5.30pm: Egyetemi továbbtanulási beszélgetés a középiskolások számára.
6pm: Varnus Xavér karácsonyi koncertje (betelt). 7pm: Kodály karácsony
12. III.ADVENT - 9am és 11am (online is) és 12,30pm misék.
Házasok Klubja hurka, kolbász és debreceni vására. Rendelés Varga Emmánál 416-225-9024
12,30pm: Irodalmi Klub - a Kanadai Magyar Írószövetség második antológiájának, a „Magyarnak
maradni” című kötetnek a bemutatója.
18. 6pm: Jótékonysági Koncert Haiti megsegítésére
19. IV.ADVENT - 9am és 11am (online is) és 12,30pm misék. Ministráns süteményvásár
1.30pm: Írószövetség/Irodalmi Klub: Karácsony az emigrációs irodalomban

ADVENTI AJÁNDÉKVÁSÁR december 5. vasárnap 10am-12.30pm. Művészi alkotások: Zádori István
kerámiái, Kristóf Timi ékszerei, Zaletnik Julia és György festményei, Ria Harthorn ikonos képeslapok,
Kralovánszky Balázs fotói (a galériában). Kézműves és ajándéktárgyak: Ifjúsági csoport képeslapjai,
naptár és könyvvásár, Szaloncukor és Remsei Marika bejglije, Nyágui Mónika kürtöskalácsa, Márton Ani
mézeskalácsa, Simone & Rebecca De Lima karácsonyi díszei. Kézművesség helyben: karácsonyfadíszek
készítése (Csermely Ildikó), adventi koszorú készítése (Zydron Veronika) és a fiatalok néptánca és
kántálása.
Friss magyar kenyér vásár: krumplis (nagy $4, kicsi $3) és organikus rozskenyér ($3).
 ADVENTI MISÉINK: ÚJRA 12,30pm MISE (vasárnapi 3. mise), hogy mindenki be tudjon férni a
szentmisére az adventi időszakban. (A 9 és a 12,30-as misére be lehet állandóra is jelentkezni.)
 ADVENTI SZENTGYÓNÁS - Mi “nehezíti el” szívedet, mi terhel meg? Készülj fel egy mély adventi
szentgyónásra: minden adventi vas. 10-10,45AM. December 3. Elsőpénteken, 3-6,30pm: gyónási, lelki
beszélgetési alkalom a templomban 3-6,30pm között (illetve előre egyeztetett további időben), közben
szentségimádás. Ezen túl még december 11. 8-10am és december 18. szombaton 8-10am & 3-5pm.
 NAPI JÓCSELEKEDET: Advent: böjti időszak! Keress 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!
 SZENTELD MEG AZ ADVENTI IDŐT! A heti adventi gyertyagyújtás legyen egy méltó családi imaalkalom! Készítsetek családi adventi koszorút – ha tudunk ebben segíteni, gyertek el jövő vasárnap és délben
megmutatjuk, hogy hogyan lehet ezt szépen elkészíteni.
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JÓ GAZDAKÉNT
 A 2022
évi
borítékok elkészültek,
vasárnap
és
hétköznap
is
felvehetőek.
Az adónyugta/taxreceipt programot január elején zárjuk, a december 31-ig megérkezett, illetve
legkésőbb addig postázott adományokat tudjuk az idei 2021-es évben elszámolni. Ezúton is
hálásan köszönjük hozzájárulásukat a plébánia közösségének fenntartásához.
 Az Építési Bizottság e héten megvitatta a folyamatban lévő ügyeket. Sajnos nagyon sok
feladatunk megállt vagy nagyon lassan halad a COVID miatti gazdasági leállásban, ami különösen is érinti az
építőipart. Kiemelten foglalkozunk az energiatakarékossággal és a már korábban előkészített tetőszigeteléssel,
hogy ezt elvégezzük-e már jövőre?
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 (5) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; †Tiefenbeck Endréért, 1. évforduló; blessings on Ryan Carvalho
and family 11:00 a Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; egyházközségünk fiataljaiért és családjaikért; Veronika felgyógyulásáért;
†Kiss Sándorért, 7. évforduló; †Zsótér Magdolnáért; †Szalados Margitért; †Mokos Mariannáért, 1. évforduló; †Gáspár Rezsőért;
†Deroth Lászlóért; †Tiefenbeck Endréért és Máriáért; †Szendi Lajosért és Icáért; élő és †Szendi és Szervó családtagokért; a
tisztítótűzben szenvedő lelkekért; †Szűcs Jánosért; †Szőnyi Ervinért és Emíliáért; †Mikó Albinért, születésnap 12:30 for the special
intentions of Jean
Hétfő / Monday (6) Saint Nicholas 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika; for †Vásárhelyi
Péter; for the special intentions of Jean; for the healing and protection of Antonia Dytoc and family; good health and happiness for
Simone Carvalho and family; for the forgotten souls in Purgatory; for the complete healing of Fr Jeff Shannon; for †Guia and
Antonio Zarate; for the good health and safe trip of Luz Maria Lugo; for blessings on Pat and Jun Fabella on their anniversary
Kedd / Tuesday (7) Saint Ambrose 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for the special intentions of Jean; blessings
on Simone Carvalho and family; success in his studies for David Colaco; for blessings on Lettie Florendo; for good health and
wellbeing of Margaret Hawkins and Magdalen Yam
Szerda / Wednesday (8) The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of
Veronika; for †Behon Lőrinc and András; for †Yick Mei Ying and Yip Mui; for the special intentions of Jean; thanksgiving to Jesus
and Mother Mary for favours received; blessings on Ryan Carvalho and family; for God’s guidance on Aidan; for the special
intention of Leonor Dytoc
Csütörtök / Thursday (9) 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; for the special intentions of Jean;
for the conversion of the sinners; for blessings and conversion of Aidan; for blessings on Linda Llovit
Péntek / Friday (10) 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for the special intentions of Jean; for Lianne, birthday;
for the holy souls in purgatory; blessings on Meghan Freitas; for blessings on Linar on his birthday
Szombat / Saturday (11) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; for the special intentions of Jean; good health and
happiness for Peter Carvalho and family; for blessings on Pete and Cathy on their birthday 5 PM for Etelka and †Pál; for the
protection of Aidan; healing for Robert from drug addiction; for the complete healing of Noel Viola
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Szendrei Eszter
Magyar Harcosok Bajtársi Közössége virágmegváltása szerettei emlékére: †Gaál Csaba.
Ábrahám Szabó Gizella, Göncz Mária, Hill John, Kocsis család, Kókai Tibor és Mária, Remsei Marika, és Szőke Irén
virágmegváltása szerettei emlékére: †Bor Justina. 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 5, 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!
On this II. Sunday of Advent, we can see how John the Baptist hears the word of God in the wilderness and
emerges to proclaim our Lord’s coming. (Lk 3,1-6). All the great names of history are there only to give the
exact time, but the Lord is talking only to John. Why, because he is waiting for it for such a long time! The
readings offer the gift of joy, and the invitation to hear and respond to God who is reaching out to draw us
ever closer. In the coming week, reflect: how could you be a ‘voice crying in the wilderness’? How can you
more fruitfully respond to Christ’s wonderful call? How will you continue to discern what is always best to
make your way to God straight and smooth?
Please visit our Christmas Market this Sunday10am-12.30pm! Note, that on the next Saturday (Dec.11) we will have everything
earlier: at 3.30!pm: Adoration followed by the 4!PM: Vigil Mass (time changed only for this weekend!)
Have a good start in your Advent preparation!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN DECEMBER
03. 7am-6pm: First Friday Adoration, 7.30pm: Adoration with live Taizé music
04. II. ADVENT 4pm: Adoration followed by the 5PM: Vigil Mass with the Holy Trinity Community
05. 10am-12.30pm: Our Christmas Market
11. III. ADVENT 3.30!pm: Adoration followed by the 4!PM: Vigil Mass (time changed this weekend!)
18. IV. ADVENT 4.30pm: Adoration followed by the 5PM: Vigil Mass. 6pm: Charity Concert for Haiti
19. 3pm: Haitian Mass in Creole
Advent Confessions (beyond the regular time before and after morning Masses): Dec. 3 (First Friday
adoration 3-6,30pm; Dec 11. Sat. 8-10am; Dec.18. Sat. 8-10am & 3-5pm.
 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 for The Shepherds’ Trust!
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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