
   
 

 

  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 

Podcast a Spotify-on: STE - Szent Erzsébet plébánia - Toronto 

Magyar szentmise online vasárnap 11AM (Youtube: stetoronto)  
Szentmisék magyarul vasárnap de. 9 és 11-kor, pénteken este hétkor 

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, 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. május 17. 

 „Nem hagylak árván titeket…” 

OLVASMÁNYOK: ApCsel 8,5-8. 14-17; 1 Pét 3,15-18; Jn 14,15-21   

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     
 

Krisztus Feltámadt! Áldott Húsvétot kívánok továbbra is közösségünk minden tagjának! Kívánom, hogy ez 

adjon reménységet és erőt e nehéz időben számunkra! 

A hét jó híre, hogy nem hallottunk újabb, nagyobb bajról a közösségünkből. Mégis az időseink között érzek 

erősebb fáradtságot, fásultságot és ez nem jó. Kérem imáitokat értük és különösen is Balázs atyáért, akit 

nagyon megterhel a bezártság, letargiába esett és nem igen eszik napok óta! Laci atya jól van, jókedvű. Vi-

szont őt – a pickeringi jezsuita öregotthonunk néhány másik mozgékonyabb tagjának át kellett költözni egy 

kórházba, mivel az öregotthonunk egy teljes fertőtlenítésen és néhány gyors átalakításon kell átmenjen az 

újabb állami rendelkezések szerint. (A karantén miatt viszont nem engedik ezen időre sem a hazaköltözést.) 

Sokan kérdezik, hogy mikor lehet újra jönni a templomunkba? Bár már mindent nyitnak (vagy be sem zár-

tak), a templomokról még szó sem esik. Sign the petition to ask the government to let the people of faith 

reopen the churches and participate in worship and honor the sacraments. 

Várunk – legalább virtuálisan – pénteken 7PM: „Mennyei ízek” – főzőklub Tausz Gyuszival. Szombaton 

Magyar Iskola és Helikon online. 10,30-11,30: „Unokák és nagyszülők” – műsorunkban fiatalok kérdeznek 

arról, ami régen adott erőt. Vendégünk: Zydron Margit és családja. Vasárnap 11: Mise közösségünkért, majd 

7-8PM: Zenei Vesperás. 

Múlt vasárnap János 14,1-12 sorainak ismert biztatását olvastuk: „Ne nyugtalankodjék szívetek… sikerült? 

… megosztottad- e ezt? Nem a közösségi média olcsó „megosztásként”, hanem valódi, mély, személyes tanú-

ságként? Most vasárnap a Vigasztaló Lélek ígéretét halljuk. (Jn 14,15-21) Ezt akkor lehet persze, ha te ma-

gad is megtapasztalod a Vigasztaló Lélek jelenlétét életedben. Hallgasd meg a Bibliakört és gondold át: Mi-

kor tapasztaltad meg e héten a Szentlelket Vigasztalónak, Segítőnek, Szószólónak, "Ügyvédnek"? És 

vajon ez látható életeden egy külső szemlélő számára is? (Üzenet) 

Köszönjük a sok szeretetet és imát e sok kihívást és lehetőséget tartogató időben! Különösen is 

ügyeljetek egészségetekre, egymásra! Isten áldjon,  

Tamás atya 

 

u.i. Felvetették, hogy jó lenne a vasárnapi prédikációt podcast-on, azaz útközben hallgatható formában is elérhetővé 

tenni. A felvétel meghallgatható a Spotify-on: STE - Szent Erzsébet plébánia – Toronto 

  

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://em.citizengo.org/dc/1Xt7NwYwwKzhv8_RIXnCOF6jx9Abm7CPGGtcJuLLgOmZvIRGurTRpw3i_Y-LCwsCznZUuOKuYAETe5GZp9nthzt0Ztnfnt9qVyGPhSRpGSl4WRiY_wlQRuoNizDEmO2fB6FRUCyryYK-vv4HJyUmmchX__FdUtpe4mUq7E79zFrn0TaiMgLRDRBITQn4HOmGeI2YZJlGDg38GfnE1E4oyeBlQz-NwyMZRvby9JN200T_ewYXPOqHVbbMR9T8eOrgv_PhElgzeWpGu2JBEbJDgMmehLb-l1e8ULu4fu2hKj7NabdeYIM3CJu0jX_F8J3QICOqwjyMiiSJ8vE7gsEvWw==/WO088XD4R0x3YNA00k5GH00
https://em.citizengo.org/dc/1Xt7NwYwwKzhv8_RIXnCOF6jx9Abm7CPGGtcJuLLgOmZvIRGurTRpw3i_Y-LCwsCznZUuOKuYAETe5GZp9nthzt0Ztnfnt9qVyGPhSRpGSl4WRiY_wlQRuoNizDEmO2fB6FRUCyryYK-vv4HJyUmmchX__FdUtpe4mUq7E79zFrn0TaiMgLRDRBITQn4HOmGeI2YZJlGDg38GfnE1E4oyeBlQz-NwyMZRvby9JN200T_ewYXPOqHVbbMR9T8eOrgv_PhElgzeWpGu2JBEbJDgMmehLb-l1e8ULu4fu2hKj7NabdeYIM3CJu0jX_F8J3QICOqwjyMiiSJ8vE7gsEvWw==/WO088XD4R0x3YNA00k5GH00
https://youtu.be/KoD_x9FzAHU
https://youtu.be/wGjcWM3hWqU
https://vimeo.com/413090623
https://open.spotify.com/show/19qkIfk9nVOzvRURORhPrI


   
 

ONLINE ESEMÉNYNAPTÁR A KARANTÉN IDEJÉN 

MÁJUS 

15. 7PM: „Mennyei ízek” – főzőklub Tausz Gyuszival 

16. Magyar Iskola és Helikon online. 10,30-11,30: „Unokák és nagyszülők” – műsorunkban fiatalok kér-

deznek arról, ami régen adott erőt… Vendégünk: Zydron Margit és családja 

17. 11: Mise közösségünkért, majd 7-8PM: Zenei Vesperás 

20. 8PM: Bibliakör  

22. 7-7,45PM: Könyvklub, Fejes Endre: A hazudós című novellája. 

23. 10,30-11,30AM: Nevelési Klub: Szabadidő a karantén alatt… 3-4PM: Bérmálási felkészítő 

24. 11: Mise közösségünkért. 3-4PM: EGÉSZSÉGÜNKRE! Orvosainkat kérdezzük – kérdéseket várunk 

szeretettel! 7-8PM: Zenei Vesperás 

 

PODCAST 
Felvetették, hogy jó lenne a vasárnapi prédikációt podcast-on, azaz útközben hallgatható formában is elérhetővé 

tenni. Többek segítségével ez is működik, mégpedig igy:  

HOL? A felvétel meghallgatható a Spotify-on: STE - Szent Erzsébet plébánia – Toronto 

HOGYAN? Ha még nem használtad a Spotify-t, akkor töltsd le a telefonodra vagy számítógépedre: 
1. Ezen a linken mindent platformra megtalálod a neked szükséges letöltési lehetőséget (Iphone ->  iOS; Android 

-> Google Play) : https://www.spotify.com/hu/download/other/ 

2. Kattints a Sign up It’s Free lehetőségre és ezt értelemszerűen töltsd ki. 

 

HAZAI JEZSUITA LELKI SEGITSÉG – ONLINE 
 Online lelki beszélgetés - Sok minden történik ilyenkor a lelkünkben: nagy hullámokat élhetünk át, 

és lehetnek kérdéseink, bizonytalanságaink, örömeink. Ezeket a legjobb Isten elé vinni, de olykor 

nehezen megy. Ilyen helyzetekre ajánlunk fel online lehetőséget (Skype, Messenger, Hangouts, 

Zoom, stb.) lelki beszélgetésre: jelentkezni ezen a linken. (Gyónás itt nem lehetséges.) 

 Egyhetes egyénileg kísért szent ignáci lelkigyakorlatot végzünk a mindennapi életben, most a 

dobogókői Manréza segítségével. Infó és jelentkezés: http://manreza.hu  

 A mentálhigiénés, lelkigondozó szakembert igénylő kérdésekkel a jezsuiták támogatásával működő 

Oázist javasoljuk keresni. A szolgálat átállt az online és telefonos kísérésre, lásd a honlapjukat. 

 A Szent Ignác-i lelkiségből táplálkozó – szentírásalapú, meditációs, ritmikus, szemlélődő és egyéb – 

imák és más segédletek az androidos Ignáci Ima-alkalmazásban, illetve ezen a linken. 

 Napi examen - E sajátos jezsuita lelkiismeret-vizsgálat lényege: reggel, délben vagy este 15 percre 

elcsendesedünk, és vissza-, illetve előretekintünk az előző examen óta eltelt, valamint az előttünk 

álló időre. Részletek ezen a linken. 

 Napi útravaló - Elmélkedés a napi evangélium alapján jezsuiták és önkénteseik közreműködésével 

hétfőtől péntekig az angol Pray as you go mintájára a Mixcloudon. 

 Jezsuita hang- és video archívum - Youtube-csatornánkon, a Mixcloudon, a Soundcloudon és 

a Spotifyon számos lelkiségi témájú hanganyag található. Elmélkedések, imák, portrék jezsuitákról 

és társaikról a küldetésben. 

 

LELKI ÉLETÜNK A KARANTÉN ALATT 
 Szükséged van kérdéseid, tapasztalataid megosztására? Bátran hívjad Tamás atyát telefonon (416-225-

3300 x 21), skypen (forrai.tamas), Facebook messenger-en, zoom (forrai.tamas@gmail.com) vagy google 

hangouts-on  (forrai.tamas@gmail.com)  

 Általános feloldozás – egyeztess időpontot Tamás atyával és várni fog a templomudvaron. 

 VASÁRNAPI MISÉNK élőben a Youtube stetoronto oldalon. 

 NAPZÁRÓ IMA KÖZÖSSÉGÜNKÉRT: esténként 8-8:10PM 

 RÓZSAFŰZÉR kedd este 7-8PM között a zoom segítségével. (A Zoom az egy videó platform, amit a 

komputerre kell telepíteni https://zoom.us/download, telefonra az AppStore-ról, vagy Google Play Store-ról 

kell letölteni a Zoom cloud meetings applikációt. A program letöltése után, kedden ezzel a linkkel be lehet 

kapcsolódni az imakörbe.) 

http://diakszogalanta.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1174102
https://open.spotify.com/show/19qkIfk9nVOzvRURORhPrI
https://www.spotify.com/hu/download/other/
https://jezsuita.hu/lelki-beszelgetes-jezsuitakkal/
http://manreza.hu/
https://oazis.jezsuita.hu/
https://jezsuita.hu/ignaci-ima-alkalmazas-avagy-napi-examen-az-okostelefonod-segitsegevel/
https://jezsuita.hu/ima/
https://jezsuita.hu/ima-otthonra-toltsd-jezsuitaval-szent-ignac-legkedvesebb-negyedorajat-az-exament/
https://www.mixcloud.com/napiutravalo/
https://www.youtube.com/channel/UC1QvQkLp0-mIJPIlsZKqMyg
https://www.mixcloud.com/discover/jezsuitak/
https://soundcloud.com/user-571572259
spotify:show:304LNQElmiSCZANG7lS9Vx
mailto:forrai.tamas@gmail.com
mailto:forrai.tamas@gmail.com
https://zoom.us/download
https://us02web.zoom.us/j/83123370496?pwd=Vk82ZXBITVl5bGluTmRBMHRzQ0I5UT09
https://us02web.zoom.us/j/83123370496?pwd=Vk82ZXBITVl5bGluTmRBMHRzQ0I5UT09


   
 

 BIBLIAKÖR: szerda este 8PM átelmélkedjük a vasárnap evangéliumát.  

 TAIZEI ima elsőpénteken 7-8PM 

 

SEGÍTSÉG IDŐSEKNEK 
 Szeretnénk mindenkit bekapcsolódni online közösségünk életébe. Jelentkezzen, aki segítséget kér és aki 

laptop vagy egyéb eszközt tudna kölcsön adni időseknek a járvány idejére e célra. 

 Lassan lezárul a torontói magyar közösségek összefogásával a heti kétszeri ebédkihordás az idősek számára. 

Ezzel egyidőben tervezzük egy állandó FOODBANK felállítását, tartós élelmiszer gyűjtésére és elosztására. 

Aki ebben szeretne részt venni segítőként vagy mint akinek segíteni tudunk, kérjük, hogy jelezze az irodán. 

 Tudunk másban segíteni? Kérjük, hogy jelezzék a plébánián! 

 

KÖZÖSSÉGI ONLINE ALKALMAK! VÁRJUK KÉRDÉSEIKET 

 KÖNYVKLUB: kéthetente beszélgetés egy érdekes könyvről, novelláról 

 SZÜLŐI KLUB: kéthetente beszélgetés nevelésről, különös tekintettel a karantén alatti kihívásokról 

 „ÉLŐ TÖRTÉNELEM”: a magyar történelem és az egyháztörténelem érdekes részleteiről 

 EGÉSZSÉGÜNKRE! Orvosainkat kérdezzük  

 UNOKÁK ÉS NAGYSZÜLŐK – műsorunkban fiatalok kérdeznek arról, ami régen adott erőt… 

 „MENNYEI ÍZEK” FŐZŐKLUB – kéthetente péntek este 

 ZENÉVEL A KÖZÖSSÉGÉRT! Attila Zonai Band 
 

JÓ GAZDA MÓDJÁRA…. 
Örömmel jelzem, hogy elkészült a garázs új raktár részének kialakítása. Végre itt is biztonságos, tiszta, 

átlátható, könnyen megközelíthető rakodóteret nyertünk az egész közösség számára. 

Elkezdtük a templomi professzionális videó-rendszer kábeleinek kiépítését, hogy megbízhatóságot és 

biztonságot teremthessünk a templomi közvetítésekhez. Folyamatosan érkeznek meg a már régen 

megrendelt eszközök ehhez. Már a múlt héten használtuk a jobb oltár-mikrofont. Reményünk szerint, bár 

egy átmeneti formában, de már most a kamera is jobb minőségű lesz. Ezzel egyidőben térünk vissza lassan 

az egészében a templomból való közvetítésre is. Isten fizesse meg támogatását e nehéz időben különösen is! 

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

 Banki adományozási meghatalmazás – így támogathatja közösségünket legegyszerűb-

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

FERENC PÁPA MÁJUSI IMASZÁNDÉKA… 

hogy a diakónusok az Ige és a szegények hűséges szolgálata által éltető jelek legyenek az egész Egyház számára! 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (17) Katona Lászlóért; +Behon szülőkért; +Áry Zsófiáért; for blessings on and protection of Fr. Blaise 

Jaschko and Fr Les Marosfalvy; for living and deceased members of Jack Hawkins’ family; +Bertalan Áron lelki üdvéért; +Győri 

Klotildért; +Barna Józsefért; +Pickó Józsefért 

Hétfő / Monday (18) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Mr. Sawal and Leticia Cruz 

Kedd / Tuesday (19) 7:30 for our +Jesuits; +Bukovec Dávidért, születésnapján; for blessings on and protection of Beatrice 

Canicula; for blessings on Margie and Tor Nicholas 

Szerda / Wednesday (20) 7:30 for Jesuit vocations; for +Susan Teves; for +Ruben Empalmado 

Csütörtök / Thursday (21) 7:30 for the conversion of non-believers; for +Manuel and Rita Aycardo 

Péntek / Friday (22) Saint Rita of Cascia 7:30 for our benefactors; a magyar politikusok megtéréséért; hazánkért, 

Magyarországért; blessings on Fr Tamas Forrai 

Szombat / Saturday (23) Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; for the complete 

healing of Pattie Hernandez 

Temetés: +Telch György (83); +Pickó József (83) temetési szertartása május 16-án lesz 10:30-kor a Kane temetkezési 

vállalatnál. 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Harasti Tamás emlékére: Sárközy Ibolya 

+Telch György emlékére: Kaleidoscope Heritage Club.  

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


   
 

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 7:30 AM, Sunday at 5 PM  

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

Reconciliation: before & after the Masses 

May 17, 2020 

"I will not leave you orphaned." 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

Christ is risen! Even though we remain conscious of the real trauma that many continue to struggle with 

today, there is a sense of joy in this week’s readings. We have a taste of this joy in the Gospel promise: the 

Spirit will be given to us, and the Lord will be in us and we in the Lord. Let us live it, especially if the pan-

demic has altered the rhythms of our lives an unexpected occasion to reorder them so that they find their 

purpose and meaning, not only for ourselves but also for our human community. 

Remember: although the church and the parish office must remain closed until further notice, neverthe-

less, it is even more important to pray together: physical distancing does not mean we should be distancing 

ourselves from God. The faith-based community waited in silence, obediently, hoping that the Government 

would help places of worship with the possibility of restoring worship and other services, responsibly and 

gradually. But this has not been the case. Sign the petition to ask the government to let the people of faith 

reopen the churches and participate in worship and honor the sacraments. 

To connect our English-speaking community, we started an English Facebook site for You. If you are using 

FB, please join us: https://www.facebook.com/StetorontoEN and invite others who might be interested It is 

especially important since in the coming period we must decide about the new timing of our Mass. 

Please continue to pray for those sick and those caring for them. Be assured of our daily prayers for you.  

With my prayer, Fr Tamas 

KEEPING IN TOUCH TO HELP EACH OTHER 

1. We are broadcasting our St Elizabeth Masses at 11AM Sunday and our daily Evening Examen at 8PM in 

Hungarian at https://stetoronto.org/kozossegi-media/ or Youtube or Facebook: stetorontoEN. I would like 

to let you know that I celebrate private Masses every day. So those who have offered Mass Intentions, rest 

assured that I will offer the Mass for your intentions, just give us a call, or send a message. 

2. “Churchyard” Confession with Fr. Tamas is available; please make an appointment via phone. You do not 

have to get out of your car, we will still maintain a good distance for safety. 

3. If any of you need help with buying groceries and medicines, please let us know. 

 You can still contact us at the parish office: 416-225-3300 ext.21 or email: szte.iroda@gmail.com 

 Visit our homepage in Hungarian: www.stetoronto.org; in English: stelizabethofhungary.archtoronto.org; 

 Visit: stetorontoEN;   stetoronto,      stetoronto, phone app: myParish/St Elizabeth of Hung  

4. Register for FORMED to use wonderful online resources (click https://signup.formed.org 

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

POPE FRANCIS’ INTENTION IN MAY 
that deacons, faithful in their service to the Word and the poor, may be an invigorating symbol for the entire Church. 

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 or 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://em.citizengo.org/dc/1Xt7NwYwwKzhv8_RIXnCOF6jx9Abm7CPGGtcJuLLgOmZvIRGurTRpw3i_Y-LCwsCznZUuOKuYAETe5GZp9nthzt0Ztnfnt9qVyGPhSRpGSl4WRiY_wlQRuoNizDEmO2fB6FRUCyryYK-vv4HJyUmmchX__FdUtpe4mUq7E79zFrn0TaiMgLRDRBITQn4HOmGeI2YZJlGDg38GfnE1E4oyeBlQz-NwyMZRvby9JN200T_ewYXPOqHVbbMR9T8eOrgv_PhElgzeWpGu2JBEbJDgMmehLb-l1e8ULu4fu2hKj7NabdeYIM3CJu0jX_F8J3QICOqwjyMiiSJ8vE7gsEvWw==/WO088XD4R0x3YNA00k5GH00
https://em.citizengo.org/dc/1Xt7NwYwwKzhv8_RIXnCOF6jx9Abm7CPGGtcJuLLgOmZvIRGurTRpw3i_Y-LCwsCznZUuOKuYAETe5GZp9nthzt0Ztnfnt9qVyGPhSRpGSl4WRiY_wlQRuoNizDEmO2fB6FRUCyryYK-vv4HJyUmmchX__FdUtpe4mUq7E79zFrn0TaiMgLRDRBITQn4HOmGeI2YZJlGDg38GfnE1E4oyeBlQz-NwyMZRvby9JN200T_ewYXPOqHVbbMR9T8eOrgv_PhElgzeWpGu2JBEbJDgMmehLb-l1e8ULu4fu2hKj7NabdeYIM3CJu0jX_F8J3QICOqwjyMiiSJ8vE7gsEvWw==/WO088XD4R0x3YNA00k5GH00
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