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. november 21.
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. 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!
Köszönjük a templombúcsúnk méltó megünneplésére tett minden szolgálatot: az új kamarakórusunk énekét,
Savanya István és Eszter hitvalló műsorát, Kralovánszky Balázs kiállítását, Turcsik Károly és segítőinek a
nagyszerű ételt, Bakucz Helga felszolgálóinak kedvességét, illetve Anna és Gyula rengeteg szervező munkáját!
E héten próbáltad-e úgy fejezni be minden napodat, mintha az lenne az utolsó? Ehhez persze azt kell tudnod,
hogy te MIRE SZÜLETTÉL: MI A TE ÉLETCÉLOD? Krisztus Király ünnepe rámutat arra, ami Jézus hivatása: tanúságtétel az igazságról. Ez benne van a te célodban? Akarsz érte imádkozni?
Adventet Krisztus Király ünnepén egy egész éjjeles szentségimádással kezdjük el idén. November 20. szombat
6pm és vasárnap 8am között éjjeli szentségimádás, benne csendes és zenés részekkel, rózsafüzérrel és egy 7am
zárómisével angolul. Akár csak egy órára is, de kapcsolódj be, hogy ezzel készülhessünk Adventra. (E héten
küldtük ki postán az adventi köszönő levelet a részletes programmal.
Áldott hétvégét, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Mikor vagy rabja félelmeidnek, más
elvárásának? 2. Mikor vagy szabad, hogy el tudj köteleződni Jézus mellett? 3. Mi a te életcélod?
Gondold át, imádkozd át, hogy hogyan fejeznéd be e mondatot: “Arra születtem, hogy….”
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, a szerdai
BIBLIAÓRA, a 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 novemberben Ferenc pápával, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek
másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR NOVEMBER - az online programokat külön jelöljük!
20. 7-10am: Kontemplatív imacsoport. 9,30-12,30pm: „Cseperedő” program, Magyar Iskola online, cserkészet. 5pm: Vigília mise keretében az Adventi Lelkigyakorlat indítása.
6pm-8am: Éjjeli szentségimádás (részletek lent)
21. Krisztus Király: 7am: angol mise, 9am és 11am: mise (online is). Elsőáldozási felkészítő
12,30pm: Irodalmi délután: Fáy Ferenc és Faludy György (K.M. Írószövetség)
1pm: „Friss hangok a perifériáról” online könyvbemutató a Rákóczi Alapítvány szervezésében (jelentkezés: info@rakoczi.ca vagy https://forms.gle/RSXWXBKM4Fd8htiLA)
22. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
23. 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!
24. 12,00pm: Bibliakör és Nagymamák Imája. 1-3PM: Nyugdíjas klub (bingó vagy vetítés). 6:30pm Rózsafüzér készítés
27. 9,30-12,30pm: „Cseperedő” program élőben, Magyar Iskola online, cserkészet
3pm: Könyvklub online - Fáy Ferenc centenárium (ITT is olvashatsz róla és tőle)
6pm: Vesperás Oláh Imre orgonaművésszel (Prelude and Fugue in B minor BWV 544 by Johann Sebastian Bach; Air on the G string BWV 1068 Johann Sebastian Bach; Suite Gothique by Leon
Boellmann: I Choral, II Menuet, III Prayer in the Notre Dame, IV Toccata)
28. I. ADVENT - 9am és 11am mise (online is)
A “Together We Wait. Advent for families 2021” ajándékkötet a családi készület számára.
MIK Lángosvásár. Elsőáldozási és bérmálási felkészítő. 12pm: Adventi koszorú készítése
30. 7:00-8:30pm: Virtual Solidarity Concert in a COVID-19 World by the Canadian Jesuits. Registration:
https://bit.ly/SolidarityConcert2021
DECEMBER
03. Elsőpéntek - 7am-7pm: szentségimádás. 3-6,30pm: adventi gyónás-lelkibeszélgetés
6pm: Adventi gondolatok Tamás atyával (előadás és beszélgetés a Galériában), 7pm: magyar mise,
7,30-8,30pm: Taizei ima
04. Szent Miklós - Magyar Iskola drive through ajándékozás. 11am: Szülői Klub online - Advent
1-3pm: Cserkész karácsony. 6pm: Kodály karácsony
05. II. ADVENT - 9am és 11am mise (online is). MIK-Ifjúsági Klub
10am-12.30pm: Adventi ajándékvásár
12. Házasok Klubja hurka, kolbász és debreceni vására. Rendelés Varga Emmánál 416-225-9024
ADVENT
 Adventet Krisztus Király ünnepén egy egész éjjeles szentségimádással kezdjük el idén. November 20.
szombat 6pm és vasárnap 8am között éjjeli szentségimádás, benne csendes és zenés részekkel,
rózsafüzérrel és egy 7am zárómisével angolul. Akár csak egy órára is, de kapcsolódj be, hogy ezzel
készülhessünk Adventra. (Aki tud egy-két órás jelenlétet vállalni, kérjük, hogy jelezze az irodán!)
 Adventi lelkigyakorlatunk idén két formában lesz:
a) Közösségünk minden tagja megkapja a “Together We Wait. Advent for families 2021”
ajándékkötet a napi családi készület számára.
b) Egy több időt igénylő csoportunk az ignáci lelkiségben gyökerező imára fókuszál. Ebben lesz napi
egy órás egyéni meditáció, imagyakorlat és heti csoportos lelki beszélgetés. A program közösen kezdődik
november 20. szombaton, 5pm a Vigília misén és utána tartott bevezetésen és a közös záráson, december
18. 5pm Vigília misén. A heti magyar nyelvű csoportos beszélgetés zoom-on csütörtök 8-9pm között.
 Az adventi plébánosi levél a részletes programmal a jövő héten kerül postázásra!
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JÓ GAZDAKÉNT
Hálásan köszönjük mindazoknak az áldozatos munkáját, akik lehetővé tették a Szent Erzsébet
búcsú újszerű és mégis hagyományokhoz méltó megünneplését!
Az előtér csempéi közül sikerült kiválasztani a januárban beépítésre kerülő csempéket: az 1. és a
6. csempe tetszett a legtöbb embernek, ezek közül lesz az egyik a padló. Köszönjük a személyes
véleményeket és a már érkező adományokat! Azt tervezzük, hogy minden adományozó nevét
felírjuk egy-egy beépítendő csempe hátuljára, hogy az ott még nagyon sokáig őrizze az adományozók nagylelkűségét!
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.
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 (21) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; †Nagy Máriáért; †Zentai Juliannáért; blessings on Ryan
Carvalho and family; for †Steve Knorr 11:00 Mónika születésnapjára; Veronika felgyógyulásáért; Birinyi Györgyért, 95.
születésnapjára; Rhea és Dobos Zsuzsa születésnapjára; hálából Katalin és unokák egészségéért, és Péter és Bea
53.házassági évfordulójára; Horváth és Halász nagyszülőkért; Varga Eszterért; Tardik és Csapó családok élő és
†tagjaiért; †id. Adorján Károlyért; †Adorján Magdolnáért; Jeney és Kirschner családok élő és †tagjaiért; †id Engyel
Gyuláért; †Engyel nagyszülőkért; †Engyel Kláriért, Ilonáért, és Ágnesért; †Kelemen Annáért, Erzsébetért, Máriáért,
Józsefért; †ifj Kelemen Ferencért; †Oszoli Erzsébetért; †Acsai Ferencért és Ferencnéért; †Maczó Máriáért
Hétfő / Monday (22) Saint Cecilia 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika; for a
safe and successful eye surgery for Mireille Grosso; good health and happiness for Simone Carvalho and family; for the
forgotten souls in Purgatory; for blessings and protection of Jay and his family; for †Fr Brian Hennessy and Malcolm
Lai
Kedd / Tuesday (23) Blessed Michael Augustine Pro 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for †Andrew
Ip, Anna Tsang, and Ala Lee; birthday blessings on Fr. Roshan Anthonypillai; success in his studies for David Colaco;
blessings on Lucia and George Carneiro and family; thanksgiving from Gene and Linda; for Fr Tamas’ †Mother
Szerda / Wednesday (24) Saint Andrew Dung-Lac and Companions 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of
Veronika; for the protection for unborn children; for †Anthony Yam and †Yam Chuck Chi; for †Cecil R.; thanksgiving
to Jesus and Mother Mary for favours received; blessings on Ryan Carvalho and family; for the complete healing of
Maria Luz Lugo; for †Lori Bautista and Regino; for †Molnár Elizabeth
Csütörtök / Thursday (25) 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; for †Kovács László;
birthday blessing on Marie Genaro; for †Freda Fernandes; for blessings on Bernie & Linda Febria; for blessings and
protection of Adrianne and her family; for †Antonio & Guia Zarate
Péntek / Friday (26) Saint John Berchmans 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; birthday blessings
on Elfreda Carvalho; blessings on Jeremy Zou in his priestly journey; for blessings on Tony Ugarte on his birthday; for
†Manuel and Rita Aycardo
Szombat / Saturday (27) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; for Jeney Elizabeth, birthday; good health
and happiness for Peter Carvalho and family; blessings on Sang Hwa Park and family; for blessings on Jane Linay on
her birthday; for †Rita Pinto and Ilda Vaz; 5 PM for Etelka and †Pál; for †Fr Fernando Suarez and Bishop Antonio
Palang
Temetés: †Bor Jusztina (85) gyászmiséje november 26-án lesz 11 órakor templomunkban.
†Gatter Nándor (90) gyászmiséje november 26-án lesz 6 órakor templomunkban.
Veronica Bacchus virágmegváltása szerettei emlékére: †Szendi Ica. 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 NOVEMBER 21, 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!
Welcome at the feast of Christ the King! All-Night adoration (6pm-8am) with music & silence, rosary,
concluding with a Mass at 7am. Join us at least for an hour as a deep preparation for Advent!
Would you like to have a Prayer Partner for Advent? Each participant needs to write his/her name on a
small piece of paper and drop this in a designated basket at the entrance in the coming week. In the I. Advent (during the morning and the Vigil Masses) all participants will have to pick a name from the basket and
the name he/she picks becomes his/her prayer partner. A prayer partner is defined as the person whose
name we picked from the basket. The participants are not to divulge the identity of his/her prayer partner. All
participants need to pray for his/her prayer partner and all his/her intentions from Advent to Christmas. The
identity of each participant's prayer partner will only be disclosed on the Vigil Mass on the 25. December at a
small gathering held for this purpose. We may or may not opt to give a small Christmas gift to our prayer
partner, it all depends what you decide on.
Long Live Christ the King! Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN NOVEMBER & DECEMBER
20. Christ the King: 4,30pm: Adoration followed by the 5PM: Vigil Mass. 6pm-8am: All-Night adoration
with music & silence, rosary, concluding with a Mass at 7am. Join us as a deep preparation for Advent!
21. 3pm: Haitian Mass in Creole
27. I. ADVENT 4,30pm: Adoration followed by the 5PM: Vigil Mass (Prayer Partners for Advent selected)
6pm: Music Vesper with organist Imre Olah (Prelude and Fugue in B minor BWV 544 by Johann
Sebastian Bach; Air on the G string BWV 1068 Johann Sebastian Bach; Suite Gothique by Leon
Boellmann: I Choral, II Menuet, III Prayer in the Notre Dame, IV Toccata)
30. 7:00-8:30 pm (ET) Virtual Solidarity Concert in a COVID-19 World by the Canadian Jesuits.
Registration: https://bit.ly/SolidarityConcert2021
DECEMBER
04. II. ADVENT 4,30pm: Adoration followed by the 5PM: Vigil Mass
05. 10am-1pm: Christmas Market
 PRAY WITH POPE FRANCIS in November that people who suffer from depression or burn-out will find support and a
light that opens them up to life.
 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 „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.
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