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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 for the masses 

Szentmisék magyarul vasárnap de. 9 és 11AM 

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Saturday & Sunday at 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, Wednesday, Friday, Saturday 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. 

2020. június 28. 

 „Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám.!” 

OLVASMÁNYOK: 2Kir 4,8-11. 14-16a; Róm 6,3-4. 8-11; Mt 10,37-42   

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     
 

Múlt vasárnap arra figyeltünk, hogy hogyan élsz hitvalló életet (Mt10,26-33)? Sikerült-e tanúságot tenni 

arról, hogy érdemes jézusi életet élni, azaz szabadon, örömmel és szeretettel élni? Elhoztad a galambodat, 

rajta a karantén tapasztalatával? Akadályozott bármi?... Most a kérdés az, hogy mi is a “jézusi” élet, amiről 

azt mondja Jézus, hogy “aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám.” (Mt. 

10,37-42) Kérdések a hétre: Mi a te valódi, személyes, megmaradó kereszted? Felismered-e, hogy ma 

kinek tudsz te adni “egy pohár hideg vizet”? (Bibliakör, Üzenet) 

 

Várunk pénteken 7-8PM: Szentségimádásra a Holy Trinity közösséggel. Szombaton itteni 9AM a római Il 

Gesu templomunkban diakónussá szentelik András Csaba jezsuitát (Youtube). Este 5PM: Vigil Mass in 

English, majd 7PM: „Mennyei ízek” Tausz Gyuszival: „Főzelék-felvonulás” online. Vasárnaő 9AM és 

11AM: Mise; 1PM: Sándor Ilona: Szépen magyarul online könyvbemutatója (ZOOM). Este 5PM: Mass in 

English, majd. 8PM: Zenei Vesperás online. Nézzétek meg Csiszér Jenő és Éva kiállítását az Erzsébet 

Galériában. 

 

Kérem segítsetek továbbra is az egészségügyi rendelkezések betartásában, hogy úgy tudjunk ünnepelni, hogy 

közben mindenki biztonságban érezze magát nálunk! Lényeg: csak egészségesen gyere, és itt távolságtartás 

és maszkviselés általános szabályával védd a közösséget. 

 

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/6VlZSYRgxwU
https://youtu.be/54OVCTWPNcY
https://vimeo.com/430399835
https://youtu.be/iDXK1wjeVgc
https://lakeheadu.zoom.us/j/96229506685
https://youtu.be/3MHIzc4pEck
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ESEMÉNYNAPTÁR 
 

JÚNIUS 

25. 1-2PM. Elsőáldozási felkészítő online. 4PM: Csiszér Jenő és Éva kiállításának online megnyitója. A 

Kolozsvárról származó és Waterloo-ban élő házaspár alkotása egyelőre vasárnaponként tekinthető meg júni-

us 28-től a nyár végéig. 

26. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösséggel 

27. 9AM A római Il Gesu templomunkban diakónussá szentelik András Csaba jezsuitát (Youtube). 5PM: 

Vigil Mass in English. 7PM: „Mennyei ízek” Tausz Gyuszival: „Főzelék-felvonulás” online 

28. 9AM és 11AM: Mise; 1PM: Sándor Ilona: Szépen magyarul online könyvbemutatója (ZOOM) 

5PM: Mass in English. 8PM: Zenei Vesperás online 

 

JÚLIUS 

2. 6,30: Egyháztanácsi megbeszélés 

3.  5-6PM(!): Könyvklub online, Nyírő József, A Jézusfaragó ember. 7-8PM: Taizei szentségimádás 

4. 10-11AM: Fórumbeszélgetés plébániánk jövőjéről és a vírus okozta változások hatása közösségünk jövő-

jére (ZOOM, részletek lent) 5PM: Vigil Mass in English 

5. 9AM és 11AM: Mise; 5PM: Mass in English. 8PM: Zenei Vesperás online 
 

Idén is megrendezzük az évi szokásos Meditációs Lelkigyakorlatot 2020. augusztus 13.-16. között a jelen-

leg érvényes szabályok szerint maximum 10 fő részvételével. Ez csendes lelkigyakorlat, azaz nem beszélge-

tünk a lelkigyakorlat ideje alatt.  Helyszín: Mount Mary, Ancaster. További információ az irodán vagy Tamás 

atyánál. 

 

MEGNYITÁS – VIGYÁZZUNK EGÉSZÉSGÜNKRE! 

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

mindenki biztonságban érezhesse magát. Részletes kéréseket lásd az előző két Hírnökben és a FB oldalon. 

Amire azonban mindig figyeljünk: 

1. Megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 felett) még előzetes bejelentkezés esetén sem 

szabad a templomba lépni! 

2. Kérjük a szájmaszk viselését. 

3. Kérjük tartsa meg a 6 lábnyi távolságot, ne fogjon kezet és ne énekeljen. 

4. A szentmise után ne álljunk meg csoportokban a bejáratnál vagy az udvaron beszélgetni! 
 

IMÁDKOZZUNK PAPJAINKÉRT 

Örömmel értesítelek Benneteket, hogy szombaton, június 27-én du. 9AM a római Il Gesu templomunk-

ban diakónussá szentelik András Csaba jezsuita rendtársamat, számos más jezsuitával a világ különbö-

ző rendtartományaiból (https://youtu.be/iDXK1wjeVgc). Csaba ezután Marosvásárhelyre megy, az ottani 

közösség tagjaként vesz részt az erdélyi missziónkban, és közben készül a papszentelésre. Imádkoz-

zunk érte! Kísérje sok áldás lelkipásztori szolgálatában - "mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javá-

ra." 

Hasonlóan örömteli hír, hogy Marosfalvy László atya 2 hónap kórház után visszatérhetett a pickeringi je-

zsuita öregotthonba: jól van üdvözöl mindenkit szeretettel. Hasonlóan sikerült a karantén után először talál-

kozni Jaschkó Balázs atyával. Az elmúlt napokban újra elkezdett rendesen étkezni, ami talán megerősíti 

kicsit újra. 

 

 JÓ GAZDAKÉNT…. AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK 

 Elkészült a konyha-felújítás 3. szakasza. 2018-ban a nagyobb gépeket cseréltük ki, 2019-ben a 

zsírfogó-akna teljes cseréje történt meg. Idén nyáron új világítást kaptunk, teljes festés és mázolás 

történt, illetve az eszközök szelektálása folyik, hogy jobban lássuk, mit kell kiegészítenünk. Köszö-

nöm a sok munkát ebben László Józsefnek, Glonczi Máriónak és Málnási Lászlónak! 

https://youtu.be/3MHIzc4pEck
https://youtu.be/iDXK1wjeVgc
https://lakeheadu.zoom.us/j/96229506685
http://univ.bibl.u-szeged.hu/10272/1/uj_elet_002_013_010-012.pdf
https://us02web.zoom.us/j/88152841844
https://youtu.be/iDXK1wjeVgc
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 A 2020 január hónap vasárnapi adományok / Sunday Offertory in Jan $10,693. Februárban/ in Feb 

$10,769. Az újévi misére és karácsonyra adományok / Solemnity of Mary mass and Christmas dona-

tion is $1,225.  A 2020 január havi összegek a templom fenntartására és megújítására / Building 

Fund collection received in Jan $8,400. Februárban/ Feb $3,628. Köszönjük a nagylelkű 

adakozást! Thanks for your generous offerings!  

 Hálásan köszönjük csoportjaink támogatását: $2,000 adomány érkezett a Karitásztól. 

 Megköszönjük, ha postázza vagy bedobja a plébániai postaládába a heti borítékot. 

 Banki adományozási meghatalmazás – így támogathatja közösségünket legegy-

szerűbben! A „pre-authorized giving plan”-t (PAG) közösségünk több tagjának ké-

résére és más plébániák jó tapasztalata alapján vezetjük be. (részleteket lásd lent). 

 ONLINE adományozás:  

- https://stetoronto.org/tamogass;  

- https://stelizabethofhungary.archtoronto.org oldalon jelölje be plébániánkat. 

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

 

REFLEXIÓ ÉS TERVEZÉS KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETÉRŐL 

Történelmi időben élünk, ahol rendkívüli gyorsasággal változik a világ körülöttünk. Ezért szeretnénk 

több területen is jobban megismerni a tapasztalatotokat. 

 Elkezdtünk egy ZOOM-os plébániai reflexiót, amibe élőbe be lehet kapcsolódni és kérdéseket fel 

lehet tenni, illetve utólag meg lehet nézni. 1) június 16: Templomnyitás előkészítése; 2) június 23. 

8,30: Az online programok tapasztalatáról. 3) július 4. 10-11AM: Fórumbeszélgetés plébániánk 

jövőjéről és a vírus okozta változások hatása közösségünk jövőjére (ZOOM) 

 Kérem, hogy segítsetek összegyűjteni a karantén alatti online programok tapasztalatát a jobb 

jövőbeli tervezés érdekében. Kérem, hogy ezt ONLINE töltsétek ki június 30-ig.   

 Aki nem használta az online csatornákat, annak véleményét abban kérjük legalább telefonon a 

templom megnyitása kapcsán: a) Milyen volt az első hétvége tapasztalata a higiéniai előírások terén: 

megfelelő/túlzott/nem megnyugtató? b) Mit tartana Ön még fontosnak még a megelőzés terén? 

 Köszönöm, akik kitöltötték a magyarországi többi jezsuita szolgálattal közös kérdőívet, ami a 

karantén alatti tapasztalatokat és a jövőben lehetséges online jezsuita képzéseket vizsgálja. Aki még 

meg tudná tenni, itt megteheti: kerdoivem.hu/kerdoiv/1087472692  
 

MÉDIA: A SZIV MAGAZIN 

Megérkezett A Szív jezsuita magazin új száma, ami az összetartozásról s a vírus tanulságairól szól. 

Megvásárolható az irodán. 

FERENC PÁPA JÚLIUSI IMASZÁNDÉKA… 
Imádkozzunk a családokért, hogy szeretet, tisztelet és odafigyelés kísérje őket útjukon. 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (28) 9:00 Kath Penny-ért; Nagy Ferenc pappá szentelésére; Prokec és Pataki családok élő és 

+tagjaiért; Pollák és Bohács családok élő és +tagjaiért; +Kelecsényi Ferencnéért; +Pickó Józsefért; +Takarics 

Istvánért; +Rupf Lászlóért; +Lux Piroskáért 11:00  Birinyi György és Irén 70. házassági évfordulójára; Nick család 

szándékára; Nick Zsuzsanna szándékára; Kóré Julianna felgyógyulásáért; +Király Ferencért és Katalinért, +szüleikért 

és testvéreikért; +Szendi Lajosért; élő és +Szervó és Szendi családtagokért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért; a héten 

elhunyt Pástor Andrásért; +dr. Csongorné Gerecz Máriáért  5 PM for +Joseph Barna 

Hétfő / Monday (29) Saints Peter and Paul 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Walter Hawkins 

Kedd / Tuesday (30) 7:30 for our +Jesuits 

Szerda / Wednesday (1) 7:30 for Jesuit vocations 

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

Péntek / Friday (3) 7:30 for our benefactors 7 PM a magyar politikusok megtéréséért; hazánkért, Magyarországért és 

a nemzet egységéért; +Kovács Lászlóért; +Kistóth Béláért 

Szombat / Saturday (4) 7:30 for world peace 5 PM for Etelka and +Pál 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Juhász András emlékére: Papp Eta; +Pickó József emlékére: 

Deutsch Ilona, Roth Elizabeth, Simonka Kathy +Győry Klotild emlékére: Forrai család; +Szabó András emlékére: 

Elekes Dénes és az Orbán Balázs Társaság; +Gál Attila emlékére: Nyulas Gyula és Gizella, Rondana Cassandra, 

Veneziale Ashley, Tabis Derek, Zádori István. +Takarich István emlékére Hári Piroska.  

https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415
https://us02web.zoom.us/j/88152841844
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScikjCagSD1D5rKsCh2HRmIWtglmJakm-X-0v7LxvGQRsR91w/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://email.mg.jezsuita.hu/c/eJxFj8tuhDAMRb8mLBHBISGLLPrQTNVFNepDartzCAEKgShDOx2-vmZVydI9x7pe2BlldaWzwYjl8xlE86XvznOXHl4eU1O9V0_bEV7jLZyu8W08Xk68-okfTBQB59RumPffWW9a8FpwENah54BgnZSuqWvti9Y7Ddlk-nWNDG5YeaD5Pya5tLbDCYMVJBG7No89VQ_TMI8M7qVqvAQcWSkHRw4AJbEl5JS_e0ItCuLrzkoqwo1wr7l131W6FAWA4lkyfkkJh3zFgGf6ows4THmzhD8MbU6N
https://jezsuitakiado.hu/folyoirat/2020-majus/
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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 
www.facebook.com/stetorontoEN 

https://stelizabethofhungary.archtoronto.org 

Cell phone application: myParish/Saint Elizabeth of Hungary 

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

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30AM, Saturday & Sunday 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 

June 28, 2020 
“Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.”  

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

 

Last week was about witnessing a real Christian life… But what is it? In this week’s readings we hear about 

the choices that have to be made in living a life in Christ, as well as of God’s generosity to anyone who wel-

comes a prophet or disciple. 

 

1. Welcome to our Services: a) Weekday mornings adoration 7AM, followed by Mass at 7,30AM. b) 

Vigil Mass Saturday at 5PM and Sunday Mass at 5PM 

Music Vesper on Sundays online at 8PM.  

2. This Friday the Holy Trinity Community invites all for our Friday Adoration 26th June at 7PM 

3. Please keep the following safety instructions that all can feel safe (Details in the former Bulletin 

and on the FB). 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.    Mask is highly recommended. Keep physi-

cal 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.   

4. Those who could help us to make a disinfecting cleaning after some masses, please contact Linda or 

the office. 

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 deeper 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! 

POPE FRANCIS’ INTENTION IN JULY 

 

We pray that today’s families may be accompanied with love, respect and guidance. 

 

HELP US TO SUSTAIN OUR COMMUNITY WITH YOUR DONATION 

Missing your generosity is a challenge for our parish to maintain operations without the weekly offertory 

collection, so please continue to support our parish at this hard time:  

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

 Contribute „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://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

