
   
 

 

  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 24. 

 „Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, Atyám…” 

OLVASMÁNYOK: ApCsel 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20   

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     
 

Te Deum! “Néked, Uram, hálát adunk”, hogy elindul a nyitás a vallás szabad gyakorlása terén is, hála a 

hívek közös kérésének! Egy csodás készület ez a pünkösdi belső megnyílásra a Lélek előtt, hogy lépésről lé-

pésre elkezdjük megnyitni közösségünket, felvesszük a hónapokkal ezelőtt széttépett szálakat. 

Az állam engedélyt adott arra, hogy a járvány idejére megszabott korlátozások és egészségügyi előírások 

megtartása mellett parkolóban, autóból maradva, már lehessen létszámkorlát nélkül találkozni. Az Egyház-

tanács véleménye alapján elindul a parkolói áldoztatás már most vasárnap, 12-1PM között. 

Kérem szíves közreműködésükkel segítsenek ezeknek a rendelkezéseknek a betartásában, hogy úgy tudjunk 

felkészülni a teljes nyitásra, hogy közben mindenki biztonságban érezze magát nálunk és kiléphessünk a féle-

lem e sötét időszakából!  

Várunk – legalább virtuálisan – pénteken 7-7,45PM: Könyvklubra, Fejes Endre: A hazudós című novelláját 

olvasni közösen. Szombaton iskolai oktatás, közben 10,30-11,30AM: Nevelési Klub: Szabadidő a karantén 

alatt… 3-4PM: Bérmálási felkészítő. Vasárnap 11: Mise közösségünkért, majd áldoztatás a parkolóban 

(részletek lent), 3-4PM: EGÉSZSÉGÜNKRE! Orvosainkat kérdezzük – kérdéseket várunk szeretettel! 7-

8PM: Zenei Vesperás 

Múlt vasárnap a Vigasztaló Lélek ígéretét hallottuk. (Jn 14,15-21) Megtapasztaltad e héten a Szentlelket 

Vigasztalónak, Segítőnek, Szószólónak, "Ügyvédnek"? És vajon ez látható volt életeden egy külső szemlélő 

számára is? A héten ünnepeljük Mennybemenetelt, ami csütörtökre esik, de mi vasárnap is felidézzük. Mi-

ért fordulnak oltáraink kelet felé? Arra emlékeztet, ahogy az Olajfák hegyén a tanítványok feszült figyelem-

mel fordulnak Jézus után! (Mt 28, 16-20) Így maga a szentmise sem egyszerűen ünnepi lakoma, hanem figye-

lem, Istenre irányultság. Jézus a „főpapi imában” (Jn 17,1-11) hasonlóan fordul az Atya felé. „Beszámol” 

neki arról, hogy megmutatta az Atyát és a tanítványok elfogadták.  

Most rajtunk a sor, hogy az immár földhöz nem kötött Urat felismerjük-e, befogadjuk-e életünkbe és 

megosztjuk-e másokkal? 

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

egészségetekre, egymásra! Isten áldjon,  

Tamás atya  

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
http://diakszogalanta.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1174102
https://youtu.be/IOrr3o3umRw
https://youtu.be/KmyhesAl0U0


   
 

ONLINE ESEMÉNYNAPTÁR A KARANTÉN IDEJÉN 

MÁJUS 

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, majd áldoztatás a parkolóban. 3-4PM: EGÉSZSÉGÜNKRE! Orvosainkat 

kérdezzük – kérdéseket várunk szeretettel! 7-8PM: Zenei Vesperás 

27. 8PM: Bibliakör  

28. 1-2pm: Elsőáldozási felkészítő  

29. 7PM: „Mennyei ízek” – főzőklub Tausz Gyuszival 

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

deznek arról, ami régen adott erőt… Vendégünk: Mátyás Éva és Béla 

31. PÜNKÖSD: 11AM: Mise közösségünkért, majd fiataljaink tanúságtevő műsora a feltámadt Jézussal 

való bibliai találkozásokról 

JÚNIUS 

3. 8PM: Bibliakör  

4. Trianon gyásznap – torontói megemlékezés 

5. 7-8PM: Taizei Szentségimádás  

7. 11: Mise közösségünkért, 12-1: MIK- ifjúsági klub; 7-8PM: Zenei Vesperás 

 

MI LASSAN ELKEZDÜNK NYITNI…. 
IRODA: irodai szolgálatunk kedden és pénteken a szokásos időben újra elérhető, egyelőre a legszüksége-

sebb kérdésekkel. 

TEMPLOMUNK teljes megnyitásának engedélyezésig is: 

 A vasárnapi misét továbbra is megosztjuk online. A mise után, 12-1PM között mostantól lehetőség 

van áldozásra a templomunk parkolójában, az autóban maradva, betartva az állami előírásokat. 

Kérjük, hogyha valakinek szimptómai vannak, akkor ne jöjjön el (részletek lent). Ha többen lesznek 

egyszerre, akkor a kocsik parkoljanak le, előbb az első parkoló sort használva, ha többen lennének, 

akkor a többi sort is.   

Ha valaki az áldozás után szeretne… a) adományt adni, akkor ezt tegye az ugyancsak ott elhelyezett 

kosárba, kiszállás nélkül. b) WC használathoz: álljon meg a parkolóban és a hall felé nyitott lejáron 

lemenve használja a lenti WC-t; c) Hírnököt osztják a segítők; d) Miseszándékot írja fel egy lapra és 

tegye a kosárban, illetve írjon emailt vagy telefonáljon. 

 Gyónás: Továbbra is elérhető Tamás atya gyóntatásra, akkor azzal egyidőben bármikor.  

 Beteglátogatási kérést kérjük, hogy jelezzék az irodán. (Kórházak még egyelőre nem látogathatók.) 

 Mivel készülünk a lépcsőzetes megnyitásra, ezért már most kérjük olyan fiatalok jelentkezését, 

akik segíteni tudnak a misékhez kapcsolódó önkéntes szolgálatokban (olvasók, áldoztatók, fertőtle-

nítés, információadás stb.) 

Kérem szíves közreműködésükkel segítsenek ezeknek a rendelkezéseknek a betartásában, hogy úgy tudjunk 

felkészülni a teljes nyitásra, hogy közben mindenki biztonságban érezze magát nálunk és kiléphessünk a 

félelem e sötét időszakából!  

EGÉSZSÉGÜGYI ÖNELLENŐRZÉS 
1. Az elmúlt 14 napban volt-e kapcsolatban bárkivel, aki felső légúti betegségben szenvedett vagy utazott -e 

Ontario tartományon kívül? 

2. Szenved-e COVID -19 fertőzésben: Volt-e kapcsolatban bárkivel, aki COVID – 19 fertőzésben szenved? 

3. Szenved-e a következő szimptómákban: láz, új köhögés, rosszabbodó krónikus köhögés, légszomj, légzé-

si nehézségek, torokfájás, nyelési nehézségek, íz- vagy szaglás érzékelési zavarok, hidegrázás, szokatlan 

fejfájás, fáradtság, rosszullét, izom fájdalmak, hányinger vagy hányás, hasmenés, hasi fájdalmak, szem-

gyulladás, orrfolyás vagy orr dugulás? 

4. Ha 70 évet betöltötte, szenved-e az alábbi tünetek valamelyikében: elmezavar, megmagyarázhatatlan 

vagy gyakoribb esések, funkcionális hanyatlás vagy a krónikus egészségügyi problémák rosszabbodása? 

Ha igennel válaszolt bármelyik kérdésre, akkor különítse el magát, figyelje tüneteit és helyzettől függően 

forduljon orvoshoz és még ne jöjjön el a szabadtéri áldoztatásra. 

http://diakszogalanta.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1174102


   
 

 

ÚJ ONLINE ELÉRHETŐSÉGEK…. 
A Szent Erzsébet plébánia adásai – YouTube-on keresztül a TV-n is elérhetők. Ehhez szükséges 1. feltétel: 

Smart TV, WIFI access (amennyiben Netflix működik, akkor az internet csatlakozás megvan, ugorj a 4. pontra) 2. 

Setting or Menu – válaszd: “Network”; 3. Válaszd: Network type: a. Wireless – írd be a password -ot, amennyiben 

szükséges; b. Wired – írd be a password -ot, amennyiben szükséges. 4. Válaszd: “Apps”. 5. Apps alatt megtalálod 

“YouTube”-t. 6. Amennyiben nem látod a YouTube jelet válaszd: “Search” es írd be “YouTube”. 7. Válaszd a YouTube 

jelet és írd be a “Search” ablakba “Saint Elizabeth of Hungary Toronto“ vagy “ste-toronto”. 8. A logo-ra kattintva 

minden előző adást elérhetsz. 

A vasárnapi prédikációt podcast-on, azaz útközben hallgatható formában is elérhető a Spotify-on: STE 

- Szent Erzsébet plébánia – Toronto Ha még nem használtad a Spotify-t, akkor töltsd le a telefonodra vagy 

számítógépedre: Ezen a linken mindent platformra megtalálod a neked szükséges letöltési lehetőséget (Iphone ->  iOS; 

Android -> Google Play) : https://www.spotify.com/hu/download/other. Kattints a Sign up It’s Free lehetőségre és ezt 

értelemszerűen töltsd ki. 

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.) 

 BIBLIAKÖR: szerda este 8PM átelmélkedjük a vasárnap evangéliumát.  

 TAIZEI ima elsőpénteken 7-8PM 

A nagyváradi magyar színház üzenete 
„A járványügyi intézkedések miatt bezárt és bevétel nélkül maradt, idén 120 éves fennállását ünneplő nagyváradi 

Szigligeti Színház alkotóközössége…a nemrég bemutatott gyermek- és néptáncelőadásaink közül néhányat online is 

elérhetővé teszünk, és arra kérjük a világ színházszerető magyarjait, hogy lehetőségeik szerint, jelképes árú támogatói 

jegy megvásárlásával segítsék az egyik legrégebbi erdélyi magyar színházat.  

Petőfi Sándor: János vitéz (rendező: Urbán Gyula) Elérhető május 20-23. között. Támogatói jegy ára: 6 RON / 1,34 

USD / 1,24 EUR, Jegyvásárlás: https://bit.ly/2WRDSLP 

G. Matvejev: A csodálatos kalucsni (rendező: Seres Lajos) Elérhető május 20-23. között. Támogatói jegy ára: 6 

RON / 1,34 USD / 1,24 EUR. Jegyvásárlás: https://bit.ly/2ArKXLu 

Aranyos szegelet. Folklórelőadás a magyar eredetmítosz alapján. (rendező: Szalay Tamás) Elérhető május 27-30. és 

június 3-6. között. Támogatói jegy ára: 11 RON / 2,46 USD / 2,27 EUR. Jegyvásárlás:  https://bit.ly/3fTndzU 

Amikor a pásztor... - néptáncelőadás a magyar juhászhagyományok alapján (rendező: Könczei Árpád). Elérhető: 

május 27-30. és június 3-6. között. Támogatói jegy ára: 11 RON / 2,46 USD / 2,27 EUR. 

Jegyvásárlás:  https://bit.ly/3bCWC70” 

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 (24) ifj. Cságoly Pál felgyógyulásáért; Engyel Terézia felgyógyulásáért; Lecsek Margitért; +Kovács 

Erzsébetért; +nagymamáért, Kurucz Jánosnéért; +Barna Józsefért; +id. Engyel Gyuláért 

Hétfő / Monday (25) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General 

Kedd / Tuesday (26) Saint Philip Neri 7:30 for our +Jesuits 

Szerda / Wednesday (27) 7:30 for Jesuit vocations 

Csütörtök / Thursday (28) for the conversion of non-believers; +ifj. Málics Istvánért; for +Noel Fredriksen, 1. anniversary 

Péntek / Friday (29) 7:30 for our benefactors; békéért a Kárpát-medencében; hazánkért, Magyarországért  

Szombat / Saturday (30) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál 

Temetés: Diószeghy Éva (84), Gyetvai Ilona (89). 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +id. Buda László emlékére: Buda László. +Harasti Tamás emlékére: Amelia 

Maria, Bonnay Leslie, Bull Joanne, Cortellucci Maria, Casey and Austin, Csathy George, Cziraky Andrew, Devlin Dianne, Di 

Giantomasso Sandra, Diosady Levente, Fabra Myrian, Faller Stephen, Hollister Family, Leslie Stacey and Warren, MacDonald 

Carolyn, Mandjik Karl, Mason Bruce and Audrey, Mucsi István, Norman Wayne, Olmstead Ellis, Austin, Elena and Adam, 

Prociuk Richard and Janina, Royal LePage Signature, Seregélyes Márton, Sinclair Carolyn, Szakolcai Évi, Torok Roger, Weyandt 

Eva, Wilder Janice, Wilder Terry. +Pickó József emlékére: Dala Imre, Dobos László, Gáspár Gyula és Vicki, Gerencsér Rozika, 

Hadaway Doreen, Hári Piroska, Papp Eta, Pável Marika. 

https://open.spotify.com/show/19qkIfk9nVOzvRURORhPrI
https://open.spotify.com/show/19qkIfk9nVOzvRURORhPrI
https://www.spotify.com/hu/download/other.
mailto:forrai.tamas@gmail.com
mailto:forrai.tamas@gmail.com
https://zoom.us/download
https://us02web.zoom.us/j/83123370496?pwd=Vk82ZXBITVl5bGluTmRBMHRzQ0I5UT09
https://bit.ly/2WRDSLP?fbclid=IwAR0PSeTIDgR-rGmWyyNR-UQ7U9UTq9y_IaCRcv2KC96WVp7bnOynoBhs3Sc
https://bit.ly/2ArKXLu?fbclid=IwAR1PGabVG6CT_yBFO0e8h98VVSwZd-JvYsho_up1yNGSY9C5EIarqS2bEAs
https://bit.ly/3fTndzU?fbclid=IwAR1KNkthDeHDpN4WCOZbPdlHo6U2Cm8UskjoLwRYcVPTh3vjheEZkHYPNL0
https://bit.ly/3bCWC70?fbclid=IwAR3NdOdxQdZ5Z8hbFn5Juo2noNCmQ_dC_P9SvOrBxyD5mlE_c9YR92Lv6hY


   
 

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 24, 2020 

"And eternal life is this: to know you, the only true God." 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

Christ is risen!  
Today it is even more important to pray together: physical distancing does not mean we should be distanc-

ing ourselves from God. Good news that we can open the parking lot for liturgical services. From this Sun-

day, after our online Mass, between 12-1PM, those are welcome who would like to receive the Holy Com-

munion. Stay in your cars, please. 

Bad news is that in between the Government of Canada has introduced Bill C-8 to parliament, which will 

criminalize conversion therapy. The Church does not undertake conversion therapy, because we oppose the 

use of coercion and other actions that violate a person’s human dignity. However, Bill C-8’s broad defini-

tion of conversion therapy means that people and organizations that actively support the Catholic under-

standing of sexuality and the human body could be found guilty of a criminal offence that is punishable by 

up to five years in prison. Pray… 

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

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

B) If you are not using FB, please send your email address. 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 Hungari-

an 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://www.facebook.com/StetorontoEN
https://stetoronto.org/kozossegi-media/
mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

