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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. november 28.     

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! 
Isten hozott az Adventben!  
Egy komoly adventi készülethez azt kell tudnod, hogy te mire születtél: mi a te életcélod? - ahogy Krisztus 

Király ünnepe kérdezte ezt tőlünk. A hétköznapi nehézségek vagy éppen majd az Ítélet idején: fel mered-e 

emelni a fejed? Tudsz-e ma bizalommal tekinteni az Úrra? ÉBRESZTŐ! Vedd észre, hogy folyik ki az idő a 

kezedből! (Lk 21,25-28. 34-36) Találtál-e már adventi célokat, amivel jobbá tudod tenni magad és mások éle-

tét? Az adventi böjti időben keresd azt, ami megszabadít szíved terheitől, hogy nyitottan, szabadon tudj figyel-

ni Jézusra! 

A szokásos plébánosi levél a részletes programmal a héten került postázásra! A program már azóta is bővült: 

ÚJRA lesz 12,30pm MISE (vasárnapi 3. mise), hogy mindenki be tudjon férni a szentmisére az adventi idő-

szakban. És egy meghívás: most vasárnap 3pm: Adventi ökumenikus ima a torontói magyar testvérközössé-

gekkel a templomunkban! 

Kívánok áldott indulást az adventi készületben, szeretettel, Tamás atya 
 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Mi “nehezíti el” szívedet, mi terhel 

meg?  Készülj fel egy mély adventi szentgyónásra. 2. Napi jócselekedet: Tedd kényelmessé az üres, 

hideg jászolt a születendő gyermek számára napjaid jócselekedeteivel. Vedd észre a növekedést és adj 

hálát érte: tegyél egy szalmaszálat hetente a kis, üres, hűvös jászolba, ha sikerült! 3. Figyelj az időre! Pl. a 

heti adventi gyertyagyújtás legyen egy méltó családi imaalkalom! 4. Olvasd és elmélkedd a napi 

Olvasmányt: Ennek vezetésére a “Together We Wait. Advent for families 2021” füzetet adjuk ajándékba a 

családi készület számára. 

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 novemberben Ferenc pápával, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek 

másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre. 

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/pdPyip1uFeo
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-november-21
https://youtu.be/fsyEk5WL7f8
https://vimeo.com/650166429
https://youtu.be/oBmObUp-e7U
https://katolikus.tv/elo-adas
https://youtu.be/5XFmbo6R2_c
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://forms.gle/GjNgb88uihHAeXvcA
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox/FMfcgzGlkrzBJSjKjLDNqsmZpWmmLFlV?projector=1
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR NOVEMBER/DECEMBER- az online programokat külön jelöljük! 

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 Se-

bastian 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) – 12,30: MISE (az advent időben új, 3. mise!)  

A “Together We Wait. Advent for families 2021” ajándékkötet a családi készület számára.   

MIK Lángosvásár. Elsőáldozási és bérmálási felkészítő.  

3pm: Adventi ökumenikus ima a torontói magyar testvérközösségekkel (személyesen és online is) 

29. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

30. 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! 

7:00-8:30pm: Virtual Solidarity Concert in a COVID-19 World by the Canadian Jesuits. Register! 

DECEMBER 

01. 12,00pm: Bibliakör és Nagymamák Imája. 1-3PM: Nyugdíjas klub (bingó vagy vetítés).  

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 

04. Szent Miklós - Magyar Iskola drive through ajándékozás. 11am: Szülői Klub online - Advent  

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 szemnek és szájnak! (Benne közkívánatra friss magyar 

kenyér vásár! Rendezvényeinkre immár többször vásároltunk közmegelégedésre finom kenyeret egy új 

magyar pékségtől. Próbaképpen most vasárnap krumplis (nagy $4, kicsi $3) és organikus rozskenyeret 

($3) árulunk a frissen sült kenyeréből. Kóstoljátok meg! 

11. 6pm: Varnus Xavér karácsonyi koncertje. Kodály karácsony 

12. Házasok Klubja hurka, kolbász és debreceni vására. Rendelés Varga Emmánál 416-225-9024 
 

 

 

 

 

 ADVENTI MISÉINK  
a) 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.) 

b) ZENÉJE – Adventben az állandó miseénekek egy kevésbé ismert forrásból erednek: Egerben állította 

össze Székely Miklós (1967).  A dallamokat az ismert 'Szent Vagy Uram' énekekre alapozta. Fogadjuk 

kántorunk ajándékát szeretettel! 

 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 hétköznapijait 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. 

 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. OLVASD ÉS ELMÉLKEDD a napi Olvasmányt.  

b) Egy több időt igénylő csoportunk az ignáci lelkiségben gyökerező imára fókuszál. Ebben lesz napi egy 

https://youtu.be/3q4lxB8Kv-g
http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/Fay.htm
https://youtu.be/oBmObUp-e7U
https://youtu.be/Q4haxgGJ3YE
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://youtu.be/boaK6_LjMJU
https://bit.ly/SolidarityConcert2021
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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. 
 

JÓ GAZDAKÉNT 
 

Hálásan köszönjük közösségünk azon tíz tagjának az áldozatos munkáját, akik a múlt hétvégén 

elvégezték közösségünkből az elsősegély tanfolyamatot és a vizsgáztató Bonnay Istvánnak. 

Ezzel még biztonságosabbá tudjuk tenni környezetünket. 
 

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 tünetek-

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

lését 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 (28) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Tuza István édesapa felgyógyulásáért; 

†Kovács Györgyért és †Bukovenszki Ilonáért; †Deroth Lászlóért; †Manole Ibolyáért; blessings on Ryan 

Carvalho and family; for †Seve Knorr; for the special inthentions of Jean 11:00 Veronika felgyógyulásáért; 

Katona Judit egészségéért; nemrég †Bolberitz Mariannért, †Gaál Csabáért és Deroth Lászlóért, a Cursillo 

vezetőjéért; †Jeney Lászlóért; †Horváth Györgyért; †Tóth Mukiért, 10. évforduló; †Mikó Albinért; hálából, 

Gábor unoka születésnapjára 12:30 †Deroth Lászlóért 

Hétfő / Monday (29) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika; anniversary 

blessings on Lydia and Lenny Godinho; birthday blessings on Steven Pinto; for the special inthentions of Jean 

Kedd / Tuesday (30) Saint Andrew 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; good health and 

happiness for Simone Carvalho and family; blessings on Rose Knorr and family; for the special inthentions of 

Jean 

Szerda / Wednesday (1) 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for Antonia Dytoc and fami-

ly; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received; for the holy souls in Purgatory; for the spe-

cial inthentions of Jean 

Csütörtök / Thursday (2) 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; blessings 

on Fr. Tamas, F. Francky and Fr. Gerrard; good health and happiness for Julius, Anna and Linda; for the spe-

cial inthentions of Jean 

Péntek / Friday (3) 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; blessings on Fr. Vang Tran on the 

anniversary of his ordination; birthday blessings on Francesca Rajeshwaran; for the special inthentions of Jean 

7 PM Mészáros, Kelecsényi és Kovács családok élő és †tagjaiért; élő és †jótevőinkért 

Szombat / Saturday (4) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; blessings on Peter Carvalho and 

family; good health and happiness for Joe Colaco and family; for the special inthentions of Jean 5 PM for 

Etelka and †Pál 

 

Temetés: †Gatter Nándor (90) gyászmiséje november 26-án lesz 6 órakor templomunkban. 

Borbás Erzsébet és Simkó Katalin virágmegváltása szerettei emlékére: †Gaál Csaba 

Farkas Éva virágmegváltása szerettei emlékére: †Jákó Júlia 

Köszönjük az adományokat.  

https://stetoronto.org/miserend/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/05/95ea-Screening-poster-retail-entrance-TPH.pdf
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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 28, 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!  
On this First Sunday of Advent, we are reminded that we are waiting for the Lord’s coming not only at 

Christmas and at the End of Time, but also in our hearts: here & now! (Lk21,25-28. 34-36) We can then meet 

the Lord with confidence. Our liberation is near at hand… We are invited not so much to “do” something 

special, not to achieve something big. It is rather about to be more awake, to see the signs in our life and 

change our perspective, our attitudes. … Not to “make more” in your burdened days but rather to un-

burden your heart in order to “stay awake”. Reflect and decide how to live your days more consciously, e.g., 

by resting more! Have a good start in your Advent preparation! Yours in Christ, Fr Tamas 

“JOURNEY THROUGH ADVENT 2021” 
 

 Each Advent week, a Canadian Bishop reflecting on the Gospel Reading for each Sunday of Advent. This 

year’s reflections were inspired by Indigenous Delegation travelling to Rome to meet with Pope Francis from 

17-20 December 2021. Each reflection is based on one of the five essential stages of reconciliation: examen, 

confession, repentance, reparation (making amends), and reconciliation. 

 Would you like to have a Prayer Partners for Advent? Each participant needs to write his/her name on a 

small piece of paper and drop this in a designated basket. 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 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. Your prayer partner will only be disclosed on the Vigil Mass on the 25. December at a 

small gathering held for this purpose.  
 

WE INVITE YOU IN NOVEMBER & DECEMBER 

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 by the Canadian Jesuits. Register! 

DECEMBER 

04. II. ADVENT 4pm: Adoration followed by the 5PM: Vigil Mass with the Holy Trinity Community 

05. 10am-12.30pm: Our 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 stelizabethofhunga-

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

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:StElizabethofHungary@archtoronto.org
https://www.cccb.ca/evangelization-catechesis-catholic-education/video-resources/journey-through-advent/
https://bit.ly/SolidarityConcert2021
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-11/pope-francis-november-2021-prayer-intention-depression-sufferers.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://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

