Saint Elizabeth of Hungary Roman Catholic Parish
with the Jesuit Fathers
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/;
CHURCH BULLETIN – December 17, 2017 – 3rd Sunday of Advent
„REJOICE!”

Dear Friends at Saint Elizabeth's community!
I invite You to our Advent Day. This Sunday afternoon we have a Day of Confession from 5-7:30 PM.
After our Mass at 6PM Fr JP Horrigan SJ will spearhead our half hour together. The event will take place in the
side chapel starting immediately after the 6 pm mass and concluding by 7,30 pm. Birth of Jesus - a Talking stick
reflection: A half hour together reading, praying over and reflecting together on Mathew’s version of the birth of
Jesus - text found in Matt: 1:1 and ff. You are most welcome!
I wish you all blessing in our Advent preparation!
Yours in Christ,
Tamas G. Forrai SJ,
pastor
WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the dates above!
The Holy Father’s December prayer intention: That the elderly, sustained by families and Christian communities, may apply
their wisdom and experience to spreading the faith and forming the new generations .
PARISH EVENTS
16. Christmas Celebration of the Hungarian School at 9:30 AM. Day of Confessions from 3-6 PM. Kodály Folk Dance House
at 6 PM in the Hungarian House. Christmas Concert of Scola Cantorum at 7 PM in the Church.
17. Bake Sale of the Altar Servers and Youth Club. Nativity Play with the Kodály folkdance Ensemble and the Lángos
punchers at 12:30 in the Hall. Day of Confession from 5-7:30 PM. Fr JP Horrigan will spearhead our half hour together. The
event will take place in the side chapel starting immediately after the 6 pm mass and concluding by 7,30 pm. Birth of Jesus a Talking stick reflection: A half hour together reading, praying over and reflecting together on Mathew’s version of the
birth of Jesus - text found in Matt: 1:1 and ff.
23. 10-12AM: Communal decoration of the Christmas Trees in the church. Helpers wanted!
24. Christmas Carols at 11:15 PM, Scouts’ Nativity play, followed by Midnight Mass 25. Christmas Day (Sunday Mass
Schedule) 26. Saint Stephen’s Day; Mass at 11 AM and 3 PM (No English morning Mass at 7:30 AM!) Senior’s Christmas:
Mass at 3 PM, followed by a reception in the Hall; please bring with you some sweet baked donations if you can. 31. 6PM:
Te Deum Mass and New Year’s Eve Ball.
2018 January 1. New Year’s Day. 5. Between the Masses at 7,30AM and 7PM Day of Adoration at the Blessed Eucharist.
7. Family/Youth Mass at 11 AM. Meeting of the Altar Servers and Youth Club at 12 PM. Confirmation Class from 11AM4PM. 13. Hungarian School and Scouts activities begin. 14. Lángos sale, followed by a dramatized story from the „One
Thousand and One Nights,” performed by the Lángos Punchers.

SCOLA CANTORUM CHRISTMAS CONCERT: St Elizabeth Scola Cantorum conducted by Imre Olah and the Children’s
Choir conducted by Christa Lazar invite you and your family for their annual Christmas Concert on Saturday, December 16,
at 7 pm at St. Elizabeth RC Church. Tickets: Adults $20; Students $10. Following the concert the choir invites the audience to
stay for a reception. Tickets and further information: scola.cantorum@gmail.com or (416) 300 9305.
CHRISTMAS MASS ON TV. For those who cannot make it to church, please join the Catholic Community this Christmas.
Watch the Daily TV Mass: Christmas Eve on VisionTV at 9:00 pm ET, yesTV at 10:00 pm ET. Christmas Day at 8:00 am and
12:00 pm ET on VisionTV 11:00 am ET on Salt + Light. 1:00 pm on yesTV.
ADVENT LESSONS & CAROLS on December 17, 3 PM at St. Michael's Cathedral Basilica, 65 Bond Street. Lessons and
Carols is a service of Christian worship celebrating the coming birth of Jesus at Christmas. It tells the story of the fall of
humanity, the promise of the Messiah, and the birth of Jesus in short readings of scripture and in sacred song. St. Michael’s
Choir School will provide the hymns and choir music. This event will also mark the closing of the 175th Anniversary of the
Archdiocese of Toronto. First-come, first-seated.

Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7 - Tel: 416-225-3300 x 21
E-mail: szte.iroda@gmail.com; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/;
facebook/stetoronto

Szentmisék magyarul vasárnap de. 9 és 11, szerdán este 7 órakor
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Sunday at 6 PM
Fr. Forrai Tamás Gergely SJ (plébános/Pastor) & Fr. Marosfalvy László SJ
Fogadóórák: kedd – szombat 9:30-3:30, vasárnap 10-12:30
Office hours: Tuesday-Friday 9:30-3:30, Sunday 10-12:30
Irodai munkatársak/staff: Gáspár Gyula, Reitner Beáta, Szárics Anna

Alapítva 1928-ban

December 17, 2017. Advent 3. vasárnapja
The English Bulletin see on the 4th page.
„ÖRÜLJETEK!”

Kedves Olvasó!
Örüljetek ma különösen! Adventünk egy örömteli várakozás, készülve a végső célra. Szemlélem, befogadom az
Isten ingyenesen nekünk ajándékozta valóságot és nem látszat-tevékenységben keresek igazolást életem értelmére.
Arra figyelünk ilyenkor, aki „közel van, már az ajtóban”. Kezdjük el ezt azzal, hogy a mellettünk élő emberben
keressük Jézust, a benne lévő teremtett jót és amit rajta keresztül a közel lévő Isten akar most ajándékozni nekünk!
Áldott várakozást kívánok! Barátsággal az Úrban,
P. Forrai Tamás Gergely SJ
OLVASMÁNYOK: Iz 61,1-2a 10-11 1Tesz 5,16-24; Jn
1,6-8.19-28
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE
OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (10): 9:00 Paterson Éváért; Szabó
Ilonáért (férje és családja); +Emmáért (húga Kristóf Jutka);
+Kovács Erzsébet édesanyáért (családjai); +Barbolyás
Lajosért (özvegye); +Barna Franciskáért (leánya és
családja); +Dobos Helenért, 2. évforduló (lánya Zsuzsa)
11:00 +Szentiványi Györgyért, 5. évforduló (család);
Istvánért, Sándorért, családjaik egészségéért és
boldogulásáért; Rosemary Rozinka Tallon felgyógyulásáért
(Rozinka Bertalan); +Pap Katóért (Benkő Erika és családja);
+Balogh Istvánért és Magdolnáért (lányuk Balogh Elvira);
+ifj. Balogh Istvánért és Katalinért (testvérük Elvira); Orosz
család élő és +tagjaiért (család); +Margitért (férje Lajos
Feri); +Dobos Helenért, 2. évforduló (Szandra és családja);
fia Istvánért és unokája Istvánért, névnap (család);
+Lajosért, Erzsébetért, és Franciskáért (Szendi Lajosné);
+Urbán, Békési, és Jaschkó jezsuita atyákért (Szendi
Lajosné); Nemes Lajosért és családjáért (Benkő család);
Polgár Rozáliáért (Benkő család)
6 PM for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina; for
Bianca Khomasurya and +Heinz Schrenk (Tarcisia
Khomasurya); for +Jagodits Julianna (husband); for the

special intention of Sherilene Faminial; thanksgiving to God
from Gene and Linda
Hétfő / Monday (18) 7:30 for the intention of the Jesuit
General; for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina; for
Bianca Khomasurya and +Heinz Schrenk (Tarcisia
Khomasurya); for István, Sándor, and the health and
happiness of their families; for +Karen Kukachka
Kedd / Tuesday (19) 7:30 for our +Jesuits; for the Rosary
Apostolate and for Sr. Marilina; for Bianca Khomasurya and
+Heinz Schrenk (Tarcisia Khomasurya); for István, Sándor,
and the health and happiness of their families; for healing of
Bruno de Veyra and Alma Patricio; for +Irene Turner
Szerda / Wednesday (20) 7:30 for Jesuit vocations; for the
Rosary Apostolate and for Sr. Marilina; for Bianca
Khomasurya and +Heinz Schrenk (Tarcisia Khomasurya);
for blessings on Rebecca and Delfin Warren
7 PM a magyar politikusok megtéréséért; +Roszkáért,
Rózsikáért, és Picikéért (Szendi Lajosné); Istvánért,
Sándorért, családjaik egészségéért és boldogulásáért
Csütörtök / Thursday (21) 7:30 for the conversion of nonbelievers; for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina; for
István, Sándor, and the health and happiness of their
families; for Bianca Khomasurya and +Heinz Schrenk
(Tarcisia Khomasurya); for blessings and the protection of
Aidan and Miles and Olivia and Sydney.

Péntek / Friday (22) 7:30 for our benefactors (the Jesuits);
for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina; for István,
Sándor, and the health and happiness of their families; for
Bianca Khomasurya and +Heinz Schrenk (Tarcisia
Khomasurya); for the healing of Pamela and Patricia
Szombat / Saturday (23) 7:30 for world peace; for the
Rosary Apostolate and for Sr. Marilina; for Bianca
Khomasurya and +Heinz Schrenk (Tarcisia Khomasurya);
for Etelka and Pál; for all the intentions of M.E.6 class
members.
Keresztelő: Gilley Alexis, Xhihani David és Laura
Temetés: Molnár Jánosné (68)
A Szentatya decemberi imaszándéka: Az idősekért, hogy
családjuk és a keresztény közösségek által támogatva
bölcsességükkel és tapasztalataikkal együttműködjenek a
hit továbbadásában, és az új generáció nevelésében.
EGYHÁZKÖZSÉGI PROGRAMOK
Szombat (16) 9,30AM: Magyar Iskola karácsonyi
ünnepélye. 11 AM: +Farkas Sándor gyászmiséje. 1PM:
Cserkészek karácsonyi ünnepsége. 3-6PM: Adventi
gyóntatási nap. 6PM: Kodály Táncház a Magyar Házban.
7PM: Scola Cantorum karácsonyi koncertje a
templomban, utána fogadás a Hallban.
Vasárnap (17) A 11. Mise után Ministráns és Ifjúsági
Klub süteményvására. Betlehemi játékok a Kodály
néptáncegyüttes és a Lángosgyúrók közreműködésével

12:30-kor a Hallban. Szent László Év (1077-2017)
tiszteletére kiállítás a Hall-ban. Töltött káposzta hazavitelre
és itteni fogyasztásra. Délután Adventi nap: 5-7,30PM:
gyóntatás. A hatos mise után angol nyelvű közös imádkozás
és beszélgetés Jézus születéséről (Mt 1:1…) az angol mise
után JP Horrigan jezsuita atyával.
Szerda (20) 12 PM: Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepélye;
18,30: rózsafüzér, 7PM: mise magyarul, majd
szentségimádás.
Szombat (23) 10-12AM: Közös karácsonyfa díszítés és
templomrendezés. Segítőket várunk!
Vasárnap (24) Karácsonyi énekek 11:15-től, majd
Cserkészek bölcsőcskéje, Éjféli Mise 24:00 órakor
25. Karácsony (vasárnapi miserend) 26. Szent István
vértanú napja: szentmise 11-kor és 3-kor (a reggeli angol
szentmise elmarad!) 3PM: Aranykorúak Karácsonya:
szentmise, utána műsoros fogadás a Hallban a Karitász
szervezésében; sütemény-adományt szívesen fogadnak. 31:
6PM Évvégi Te Deum: hálaadó szentmise, majd Szilveszteri
Bál.
2018 január 1. Újév napja. Házasok Klubja, KFT és Mária
Kongregáció közös áldozása. 5. Szentségimádási nap első
pénteken a 7,30AM és a 7PM mise közötti időben.
Rózsafüzér 6:30-kor 7. 11 AM: családos-ifjúsági mise.
Ministráns és Ifjúsági Klub találkozója. Bérmálási felkészítő
11-4PM között. 13. Magyar Iskola, Cserkészet kezdete. 14.
Lángos vásár, utána „Válogatás az Ezeregyéjszaka
meséiből”
a
Lángosgyúrók
előadásában.

ADVENTI KÉSZÜLET
ADVENTI GYÓNÁS: A készülés meghatározó része, hogy letesszük terheinket Isten kezébe: éljünk idén is az adventi
gyónási-kiengesztelődési lehetőségekkel! december 16: 3-6PM és december 17: 5-7PM között várjuk szeretettel, túl
a misék előtt/után elérhető szokásos időkön.

KARÁCSONYI KÉPESLAP ÉS KÖNYVVÁSÁR december 17-én a vasárnapi misék után a templom előtérben.
CHRISTMAS IS ABOUT CHRIST táblákat ingyen haza lehet vinni és kitenni a pázsitra.

SCOLA CANTORUM KARÁCSONYI KONCERTJE: Oláh Imre vezetésével és a Gyermekkórus Lázár Kriszta
vezetésével december 16-án szombat este 7-kor a Szent Erzsébet templomban. Belépő: $20 felnőtt; $10 diák. A koncert
utáni fogadásra és csendes árverésre (a tárgyakért csak készpénzzel lehet fizetni!) is szeretettel várunk mindenkit!
Jegyfoglalás: scola.cantorum@gmail.com, vagy (416) 300 9305.
JÓKÍVÁNSÁGOK FÁJA: Idén az udvaron felállítjuk a karácsonyi képeslapokkal kidíszített karácsonyfát. A
képeslapokat a Szent Erzsébet Templom hívei tudják ráakasztani az adventi időszak folyamán. Mindenki írjon a
képeslapra valami jókívánságot, például egy családtagnak, barátnak, templomi közösségünknek, hazánknak, vagy a
világ távoli részén szenvedő embereknek. Haza is lehet vinni a lapokat és otthon közösen, az egész családdal átgondolni
és megfogalmazni a jókívánságokat. Akinek nincs képeslapja, kérjen az irodán.
90. JUBILEUM - OTTHONTEREMTÉSÜNK
EUCHARISZTIKUS MEGÚJULÁS. Legyen ez számunkra a plébániai megújulás alapja! Szeretettel hívjuk, hogy
legyen részese az állandó szentségimádási napon, minden hónap első péntekén a reggel 7,30AM és az esti 6PM mise
közötti időben.
SZERETEM A MISÉT, EZÉRT (3) amikor szentmisére megyek, … azzal is készülök, hogy elolvasom előre az
olvasmányokat, de legalábbis az evangéliumot. (Ezek elérhetők például itt: http://www.katolikus.hu/igenaptar). Ezáltal
közel engedem magamhoz az Igét, és időt hagyok arra, hogy megszólítson. Így hozom magammal már a misére a saját
kérdéseimet és tapasztalataimat a Szentírás már megismert szavaival kapcsolatban, hogy a misén könnyebb könnyebben
el tudjak mélyedni.

Nagyszerűen elindult a 2018. JUBILEUMI FOTÓALBUM fotózása: köszönet a segítőknek! Kérjük, hogy - akik még
nem tették meg - a misék után a hirdetést osztó segítőknél vagy az irodán írják be nevüket, hogy mikor szeretnének
erre időt foglalni: december 16 szombat 12AM-6PM; december 17 vasárnap 9AM-3PM. Minden résztvevő ingyen
fog kapni egy kiadványt és maga rendelhet több képet. Koordinátor: Kovács Klára.
PROGRAMOK
Az ide Szent László Év (1077-2017) tiszteletére kiállítást nyitunk meg most vasárnap a Hall-ban. "Tiszta hittel,
erős kézzel" címmel emlékezünk a hit bajnokára, a haza hősére. Érdemes lejönni megtekinteni!
SZILVESZTERI GYERTYAFÉNYES BÁL december 31-én. Hálaadó szentmise 6-kor, ajtónyitás 7-kor, vacsora 8kor. Éjfél előtt várunk mindenkit – a nem itt bálozókat is – szeretettel a templomba egy csendes hálaadó imára, hogy
ezzel lépjünk át az új esztendőbe! A Bálon zenél a Harmónia zenekar; tombola. Menü: Érkezéskor sajt, cracker,
pogácsa, felvágott. Vacsora: húsleves házi tésztával, sertés- és marhapörkölt nokedlivel, rántott csirke, sült hús,
gombaszósz, petrezselymes krumpli, savanyú uborka, erős paprika, sütemény, kávé. Éjfélkor debreceni, majonézes
krumpli, minden asztalra egy üveg pezsgő. Készíti: Ritter Teri, Takács Erzsi, Kira Júlia, Kormányos Mihály és
Kolnhoffer István. Jegyek ára: felnőtteknek $70, gyerekeknek 16 éves korig $35. Jegyrendelés és jegyfelvétel hétköznap
az irodán, vasárnap (dec. 17, 24) az irodával szemben.
MÉG MINDIG HÍVUNK A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOKBA!
Örömmel jelzem, hogy hétről hétre haladunk a templom rendezésében, gondnokunk, Glonczi Mario szép
munkája által. Már majdnem befejeztük a Hall festését, elkezdtük a templomi javításokat, és egy nagy lomtalanítást
végeztünk az egész épületben. Köszönet érte Marionak! Sajnos a múlt heti szombati templomi rendezésre egyetlen
segítségünk volt csak, így nem tudtuk megtenni a tervezett munkákat... Újra hívjuk közösségünk minden tagját, hogy
kapcsolódjon be egy-egy szolgálatba. Ekkor fogja megtapasztalni, hogy mit jelent adni, megosztani másokkal! Ez egy
igazi adventi készület....
Bár tudjuk, hogy nem Magyarországról kell megoldani az itteni közösségeink megerősítését, de mégis örömmel
támogatom, ha van erre önkéntesjelölt. Örömmel jelzem, hogy két budapesti fiatal, egy közgazdász és egy (miskolci
öregdiák) jogászlány lesz segítségünk a tavasz különböző szakaszain. Mindkettő életének egy meghatározó szakaszán
akar megállni munkájával és valami egészen más szolgálatot vállalni egy kis időre. A 2018-as jubileumi évben nagy
segítségünkre lesznek. Imádkozzunk értük és keressük magunk is annak lehetőségét, hogy miben tudunk bekapcsolódni
plébániánk életében! Az önkéntes fiatalember számára már sikerült szállást találnunk, de szükségünk van még
segítségre, aki a tavaszi félévre be tudná fogadni az önkéntes hölgyet (akár tudunk is támogatásként fizetni érte
valamit.)
Hívunk TOVÁBBRA IS minden énekelni és zenélni szeretőt az ifjúsági misén szolgáló GAUDE (Örvendj)
kórusba, a Szent Erzsébet Scola Cantorum kórusunkba és a Szent Erzsébet iskola Gyerekkórusába és a vasárnap
esti angol mise formálódó kórusába és zenekarába.
A Hospitality Ministry segít abban, hogy minden belépő itthon érezze magát. Az Isten-hozta csoport az ajtónál,
az adománygyűjtők, a közösségünk új tagjait megszólítók, az időseknek a parkolóban és a liftnél segítés és több más
feladat ide tartozik. (Diósady Klári).
Telefonos szolgálatot állítunk fel azért, hogy a magányos, beteg, lakáshoz kötött szeretteinket rendszeresen meg
tudjuk szólítani. Várunk olyanokat, akik ezt szívesen vállalnák vagy otthonról vagy a plébániáról. Jelentkezni lehet az
irodán.
Autós-szállítókat is keresünk, akik el tudnák hozni vasárnapi misére a környékükön lakó idős vagy beteg
híveket. Várunk tovább még segítőket a kerti és templomi rendezési, karbantartási munkákra (jelentkezni lehet:
Gáspár Gyula), virágokkal való foglalkozásra (Szárics Anna és Linda Sazon), a nagyobb rendezvényeket segítő
csoportba (Forbáth Péter és Gáspár Gyula), az adománygyűjtőknél (Radocsay Mihály), olvasóknál és az
eucharisztikus szolgálóknál (Koszonits Ili), sekrestyei segítésben (Diósady Klári, Linda Sanzon), vasárnap esti
vetítésre (Gáspár Gyula).

