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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." 

 

432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont.  M2N 3B7  

  416-225-3300 x 21; szte.iroda@gmail.com 

HU: www.stetoronto.org; ENG: stelizabethofhungary.archtoronto.org; 

  stetoronto 

https://www.szenterzsebetmagyariskola.com 

Cell phone application: myParish/Saint Elizabeth of Hungary 

Spotify Podcast: STE - Szent Erzsébet plébánia - Toronto 

Magyar szentmise online vasárnap 11AM (Youtube: stetoronto)  

Eventbrite registration: csak a vasárnap 11 órás misére 

Szentmisék magyarul vasárnap de. 9 és 11AM 

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM and  5 PM 

Adoration: minden 1. és 4. pénteken 7,45PM-, vasárnap 4,30-5PM  

Gyóntatás misék előtt és után / Reconciliation: before & after the Masses  

Fr. Forrai Tamás Gergely SJ (plébános/Pastor) 

Office hours: Tuesday, Friday 9:30-3:30, Sunday 10:00-12:30 

Irodai munkatársak/staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula 

The English Bulletin see on the 4th page. 

HIRNÖK: 2020. július 19. 

 „Honnét került bele a konkoly?” 

OLVASMÁNYOK: Bölcs 12,13.16-19; Róm 8,26-27; Mt 13,24-43  

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     
 

Az elmúlt vasárnap arra hívott, hogy akarsz-e dolgozni önmagadon, ahogy a magvető példájában láthattuk, 

hogy jó földed legyen? A mostani evangélium (Mt 13,24-) alapján az első érzés a fellélegzés, a megkönnyeb-

bülés és a hála, hogy kapok időt, bizalmat, esélyt a növekedésre. De Jézus azt is reálisan mutatja be, hogy a 

jó és a rossz együtt növekszik, ha nem figyelünk.  

 

A készületben segít a BIBLIAKÖR, ÜZENET, KÉRDÉSEK megfontolásra: Mi tudott e napokban 

növekedni benned?... köszönd meg! És mi akadályozta, mérgezte e növekedést? … Erre mond ki, 

hogy sajnálod, hogy nem akarod! 

 

Hívunk szeretettel pénteken 5-6PM: online Könyvklubra: Bohumil Hrabal, Ha meghal a gazda, sir a jószág 

is. Szombaton 8-10AM: Meditációs bevezető az augusztusi lelkigyakorlatra jelentkezőknek. 5PM: Vigil Mass 

in English. Vasárnap 9AM és 11AM: Mise közösségünkért. (A vasárnap esti misét már nem tartjuk!) 

 

 Köszönöm és kérem továbbra is, hogy segítsetek is az egészségügyi rendelkezések betartásában, 

hogy úgy tudjunk ünnepelni, hogy közben mindenki biztonságban érezze magát nálunk! Lényeg: 

csak egészségesen gyere, és távolságtartás és most már a KÖTELEZŐ MASZKVISELÉS 

betartásával védd a közösséget. 

 Indítjuk a komplex plébániai kommunikációs software-t. Köszönjük az előkészítés sok munkáját 

Annának és a türelmet, ahol kavar keletkezett és kérjük a visszajelzést! 

 

Köszönjük a sok szeretetet és imát e sok kihívást és lehetőséget tartogató időben! Isten áldjon,  

Tamás atya  

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://www.eventbrite.com/o/st-elizabeth-of-hungary-church-north-york-30446846400
https://youtu.be/Qwf0mUkmEJ8
https://youtu.be/uWrpG7SMP44
https://vimeo.com/435887970
https://potszekfoglalo.hu/2016/05/ha-meghal-a-gazda-sir-a-joszag-is/
https://potszekfoglalo.hu/2016/05/ha-meghal-a-gazda-sir-a-joszag-is/
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ESEMÉNYNAPTÁR 

JÚLIUS 

17. 5-6PM: Könyvklub online: Bohumil Hrabal, Ha meghal a gazda, sir a jószág is 

18. 8-10AM: Meditációs bevezető az augusztusi lelkigyakorlatra jelentkezőknek. 5PM: Vigil Mass/English 

19. 9AM és 11AM: Mise; 3PM: Haiti Mise  

22. 8PM: Bibliakör online 

24. 6PM: Online Mennyei Ízek - Tausz Gyuszival: Nyárias töltött paprika és a kovászos uborka eltevése; 7-

8PM: Adoration with the musical ministry of the Holy Trinity Community 

25. 5PM: Vigil Mass in English 

26. 9AM és 11AM: Mise 

AUGUSZTUS 

1. 5PM: Vigil Mass in English 

2. 9AM és 11AM: Mise 

5. 8PM: Bibliakör online 

7. 8AM-6,30PM. Elsőpénteki szentségimádás; 7PM: mise, 7,30-8PM: Taizei szentségimádás  

8. 5PM: Vigil Mass in English 

9. 9AM és 11AM: Mise.  

13-16. Meditációs Lelkigyakorlat, Ancaster; 11AM: Mise; 3PM: Haiti Mise.  

 

  Angol nyelvű LEGO-tábor napközi formában a plébániánkon, július 20-tól augusztus 24-ig, 4-13 évesek-

nek. Jelentkezni lehet a Snapology honlapján: https://embed.snapology.com/licensee/116/events/82968  

 Meditációs Lelkigyakorlat 2020. augusztus 13.-16. között, a jelenleg érvényes szabályok szerint maxi-

mum 10 fő részvételével. Ez csendes lelkigyakorlat, azaz nem beszélgetünk a lelkigyakorlat ideje alatt. Jú-

lius 18. szombaton 9-11AM: Meditációs bevezető templomunkban. Helyszín: Mount Mary, Ancaster. To-

vábbi információ az irodán vagy Tamás atyánál. 

 Csiszér Jenő és Éva kiállítása vasárnaponként megtekinthető június 28-től a nyár végéig. 
 

PLÉBÁNIAI JOBB KOMMUNIKÁCIÓÉRT 
Végre indítjuk a komplex plébániai kommunikációs software-t. Ennek a célja, hogy – bár megtartjuk az 

eddigi PDF-es emailben kiküldött formát – de a) legyen végre egy jól működő, biztonságos levélküldő 

programunk (és ezzel meg tudjuk oldani az eddig sok fejfáját okozó levél-elvesztést.); b) Az emailben egy 

jobban áttekinthető, modern, többfunkciós formátumot tudjunk használni (pl. a misére történő 

jelentkezéshez stb.). 

Köszönjük az előkészítés sok munkáját Szárics Annának és a türelmet, ahol kavar keletkezett és kérjük a 

visszajelzést! 
 

KÉSZÜLET A VASÁRNAPI MISÉRE 
 Vasárnapi olvasmányokhoz magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu 

 Bibliakör megtekinthető, ha szeretnél készülni a vasárnapra.  

 Csak a vasárnap 11 órás misére kérjük a továbbiakban az online regisztrációt (Eventbrite), illetve, 

hogy az irodai telefonon jelezze, ha arra a misére szeretne jönni. 

 Aki szeretne hetente online bibliakörbe bekapcsolódni, az jelezze az irodán. 

 Figyelj ezekre a kérdésekre a héten: REGGEL, felkeléskor vegyél néhány nyugodt, mély lélegze-

tet, mintha a Szentlelket fogadnád be! Ajánld fel a napodat Istennek. DÉLBEN állj meg egy pár pil-

lanatra és figyeld meg, hogy milyen érzések, tapasztalatok vannak benned? Mi lett a “felajánlott” na-

podból? ESTE figyelj a napodra a szerető figyelmesség imájával (examen): Mi tudott ma növekedni 

benned?... köszönd meg… Mi akadályozta, mérgezte e növekedést? Erre mond ki, hogy sajnálod és 

nem akarod! 

 Imádkozzunk júliusban Ferenc pápával a családokért, hogy szeretet, tisztelet és odafigyelés kí-

sérje őket útjukon. 

 
 

Szeretne misét felajánlani szeretteiért?  

Hívja fel az irodát vagy küldje el emailben (szte.iroda@gmail.com): Kiért felajánlja a misét? Mikorra szeretné 

a misét? 
 

https://potszekfoglalo.hu/2016/05/ha-meghal-a-gazda-sir-a-joszag-is/
https://embed.snapology.com/licensee/116/events/82968
https://youtu.be/3MHIzc4pEck
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://youtu.be/uWrpG7SMP44
https://www.eventbrite.com/o/st-elizabeth-of-hungary-church-north-york-30446846400
https://katteka.hu/video/ferenc-papa-juliusi-imaszandeka-imadkozzunk-az-igazsagszolgaltatasert-98450
mailto:szte.iroda@gmail.com
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AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (19) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; hazánkért, Magyarországért és a nemzet egységéért; 

Horváth Sándor és Piroska házassági évfordulóra; +Rupf László Imréért; +Katona Lászlóért és szűleiért;  +Máté 

Annáért; +Gőncz Istvánért és +szereteiért 11:00 +Kósa Károlyért; +Kis Imréért; +Apró Sándorért és Kláriért és + 

szüleikért; +Slavo Stankovic-ért; +Lovász Margitért; +Kiss Károlyért; +Madarász Viktorért 

Hétfő / Monday (20) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for good health and the intentions of Ana 

Barboza and family; for Blessings on Sharmila Colaco and family; for the intentions and good health of Cathy and 

Tom Wong and family; for good health of Sylvia Leaver and family; for the healing of Lourdes Ramos and Aurora 

Dilag 

Kedd / Tuesday (21) 7:30 for our +Jesuits; for the repose of the soul of Arvi Barboza; for blessings on Simone 

Carvalho and family; for the repose of the soul of Norm Stewart; for the healing from Covid of Jim & Genia Virtucio 

Szerda / Wednesday (22) Saint Mary Magdalene 7:30 for Jesuit vocations; anniversary blessings on Ophelia and 

Rakesh Malik; blessings on Neil Gomes and family; for the repose of the soul of Csizmazia János; for the repose of 

the souls of Susan Teves and Camille De Castro 

Csütörtök / Thursday (23) Saint Bridget 7:30 for the conversion of non-believers; thanksgiving to Jesus and Mother 

Mary for favours received; blessings and intentions of Ryan Carvalho and family; for the conversion of Patricia and 

Pamela 

Péntek / Friday (24) Saint Kinga 7:30 for our benefactors; thanksgiving to Mary Help of Christians; 

good health and blessings on Peter Carvalho and family; for the conversion of Aidan 

Szombat / Saturday (25) Saint James 7:30 for world peace; birthday blessings on Seminarian Fraser McLaren; good 

health and blessings on Cyril DeLima and family; for the repose of the souls of Leticia, Bella, and Bonding Cruz 5 

PM for Etelka and +Pál; for Patrick Jeganathan’s children and their families. 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Juhász András emlékére: Forrai család; +Lecsek Margit 

emlékére: Délvidéki klub; +Nagy Dezső emlékére: Nagy Ferenc. 

Keresztelő:  Kótai Leila és Szalai Maya 

VIGYÁZZUNK EGÉSZSÉGÜNKRE! 
Isten hozta misénken! Kérjük, hogy továbbra is figyeljünk az alábbi egészségügyi szabályokra, hogy mindenki 

biztonságban érezhesse magát. Részleteket lásd a Facebook oldalunkon.  

Amire mindig figyeljünk: 

1. Megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 felett) nem szabad a templomba lépni! 

2. Csak a vasárnap 11 órás misére kérjük továbbra is az online regisztrációt (Eventbrite), illetve, hogy az irodai 

telefonon jelezze, ha arra a misére szeretne jönni. 

3. A szájmaszk viselése kötelező nálunk is! Kérjük, tartsa meg a 6 lábnyi távolságot, ne fogjon kezet és ne énekel-

jen. 

4. A szentmise után ne álljunk meg csoportokban a bejáratnál vagy az udvaron, hanem tartsuk meg a távolságot! 

AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK 

KÖSZÖNJÜK! Az elmúlt hónapokban nagyon sok segítséget kaptunk a hétköznapi házkörüli felújítá-

sokban és rendezésben Málnási Lászlótól és Antalka Hajnitól, akik most visszatérnek Erdélybe. Köszön-

jük önzetlen szolgálatukat! Isten áldja meg életüket! 

FELÚJITÁSI ALAP/BUILDING FUND: Új épületfenntartási célokat tűztünk ki, reagálva a járvány hozta 

helyzetre. A) 15e dollár felújítást tervezünk az irodai részen: elhúzható ablak, szőnyeg cseréje felmosható 

padlóra, tisztasági festés és takarékos led-re izzócsere az irodákban. B) Tervezünk 20e dollárt az iskolában 

egyedi asztalok és székek vásárlása (a padok helyett), jó minőségű internet elérhetőség biztosítására minden 

tanszobában, kihangosítási rendszer további fejlesztésére. Kérjük épületfenntartási adományokkal ezeket a 

célokat segítsétek. 

KÖSZÖNJÜK a nagylelkű adakozást és kérjük az online adakozás megerősítését! 

 Banki adományozási meghatalmazás a „pre-authorized giving plan” (PAG). Igy támogathatja közös-

ségünket legegyszerűbben, leghatékonyabban (a kezelési költségek itt csupán 0,3%, szemben az összes 

többi kb 3%-os költségével) és a könyvelés számára is számtalan munkaórát takarít meg, mert a banki 

behajtás es tax receipt adatbevitel automatikus. Ezért kérjük, hogy ezt a formát használja! 

 ONLINE: https://stetoronto.org/tamogass vagy a https://stelizabethofhungary.archtoronto.org oldalon je-

lölje be plébániánkat. 

 PAYPAL, Canada Helps, Benevity Greater Toronto United Way, IBM-Pace Credit Union 

 Továbbra is hálásan megköszönjük, ha postázza vagy bedobja a plébániai postaládába a 

heti borítékot. 

https://www.facebook.com/stetoronto/posts/1628597993984490?__tn__=K-R
https://www.eventbrite.com/o/st-elizabeth-of-hungary-church-north-york-30446846400
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415
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Saint Elizabeth of Hungary Roman Catholic 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 July 19, 2020 
www.facebook.com/stetorontoEN 

https://stelizabethofhungary.archtoronto.org; phone App: myParish/Saint Elizabeth of Hungary 

 416-225-3300 x 21; szte.iroda@gmail.com   

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30AM, Vigil mass on Saturday at 5PM 

Haitian Mass in Creole on the 3. Sunday of the month at 3PM 

Eventbrite registration for the weekend masses during the coming weeks 

Adoration: on the 1st and 4th Friday from 7,45PM-, & Sunday 4,30-5PM  

Reconciliation: before & after the Masses 
 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

After the parable of the Sower, the Gospel of this Sunday deals with the problem of evil. God’s kingdom is 

one of truth, justice, and integrity, but it exists in an imperfect world. St Matthew tells us that God will be 

faithful to those who have tried to seek him amid the reality of evil. But how can we “try”? How can we wait 

to seek him but not just losing the time? Join us for our Vigil Mass to reflect upon that!  

Thanks you to those who joined us last Saturday for a discussion. We have reflected our post pandemic pos-

sibilities organizing our programs and shared better our ministries. Some fruits are these: 

 This Saturday 8-10AM introduction into Meditation, especially for those who plan to join us for our Con-

templative Retreat in August 13-16 in Ancester.  

 From this weekend we celebrate only the Vigil Mass Saturday at 5PM but cancelled the Sunday Mass at 

5PM.  Thanks again and again to all who engaged to make the celebration nice throughout this year, espe-

cially for Teresa Kim for her dedication with the choir and organ music. May God bless their life! 

 On the 1. and 4. Saturdays we start a Lectio Divina preparing the coming Sunday Gospel on Saturday at 

8AM, just after the morning Mass. As a material for preparation please inscribe for PREGO: 

https://stbeunosoutreach.wordpress.com (We start on the 25. July) 

I know that we are entering into a new period that we do not see just now. May we experience the presence 

of God in our life more deeply and share it more openly! God bless, 

With my prayer, Fr Tamas 

 WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above! 

 PRAY WITH POPE FRANCIS IN JULY that today’s families may be accompanied with love, respect, and guid-

ance. 

 PLEASE KEEP THE SAFETY INSTRUCTIONS that all can feel safe (Details on the FB).   

As you may have heard in recent days, a new by-law has been passed that makes the use of masks or face coverings 

inside all public places mandatory. This includes churches and our own parish. I would ask that all those coming to 

church bring a mask or face covering and wear it upon entering the church. Please, self-screen before attending 

church. Those with cold symptoms and/or a temperature at or above 37.5 C/99.5 F are asked not to attend 

Mass.  From now on Masks are compulsory in Toronto. Keep physical distance and do not shake hands and do not 

sing. Please leave the church without spending social time at the door or in the parking lot.   

HELP US TO SUSTAIN OUR COMMUNITY WITH YOUR DONATION 
BUILDING FUND: Many thanks for your generous support in the last half year with which we finished the renewal 

of two rooms which has got new functions as meeting room. Just now we have finished the 3. phase of the renovation 

if our kitchen (new LED- lighting and repainting and cleaning of everything.) Reflecting on the needed changes - 

caused by the pandemic – we plan to continue. A) We plan 15,000CAD for renovating the offices to make it easier to 

clean and sanitise. B) We plan 15,000CAD for further modernisation of the classroom: individual chairs instead of the 

tables; improve internet connection and PA system for the classrooms. Please, help us with this. Our community is 

very much grateful for your support! Please continue to support our parish at this hard time:  

 Mail or bring your donation to the parish by dropping it in the mailbox at the front of the church.  

 Contribute through „pre-authorized giving” (PAG)  

 Use PAYPAL, Canada Helps, Benevity Greater Toronto United Way, IBM-Pace Credit Union, 

 Donate online by credit card at https://stetoronto.org/tamogass or at 

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

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.eventbrite.com/o/st-elizabeth-of-hungary-church-north-york-30446846400
https://stbeunosoutreach.wordpress.com/
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

