
   
 

 

  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 31. 

 „Béke veletek! Vegyétek a Szentlelket!” 

OLVASMÁNYOK:  ApCsel 2,1–11; 1Kor 12,3b–7. 12–13; Jn 20,19–23   

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     
Áldott Pünkösdöt!  
Pünkösd jelképe a lángnyelv, a tűz, mely minden egyes tanítványon látható. Ez a Pünkösdi Tűz hevítette át a 

tanítványok lelkét félelmükben, és ez a Tűz tette érthetővé tanúságtételüket. Hiszem, hogy ez keresztény éle-

tünk megújulásának meghatározó útja a keresztény családokon és kisközösségeken keresztül vezet. Szét-

szórt emigrációs közösségünkre, főleg az elhúzódó létszámkorlátos karantén idején ez még fontosabb lett. 

Arra kérlek, hogy keress egy 3-8 fős csoportot, akikkel személyesen vagy online tudsz találkozni e négy héten 

azonos időben, legalább 30 percre, hogy az evangéliumról beszélgessetek. A csoport lehet a család, lehetnek 

barátok, lehetnek egyszerűen erre az alkalomra megszólított más keresztények! Nehéz? Legalább négy héten 

át próbáld meg! (részletek lent) Lobbantsuk lángra együtt a világot! 

 

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: Mátyás Éva és Béla, este 8PM: Pünkösdi Imavirrasztás. Vasárnap 

PÜNKÖSD: 11AM: Online Mise közösségünkért, majd áldoztatás a parkolóban. 12PM: fiataljaink tanú-

ságtevő műsora a feltámadt Jézussal való bibliai találkozásokról. 7-8PM: Zenei Vesperás. 

 

Múlt vasárnap arra emlékeztünk, ahogy az Olajfák hegyén a tanítványok feszült figyelemmel fordulnak 

Jézus után, aki új küldetést adott nekik (Mt 28, 16-20). Befogadjuk-e életünkbe és megosztjuk-e másokkal? 

Ez a Pünkösdi Tűz hevítette át a tanítványok lelkét félelmükben, és ez a Tűz tette érthetővé tanúságtételüket. 

Szeretnéd Te is megtapasztalni ezt a Tüzet? Szeretnéd elmélyíteni hitedet azáltal, hogy megosztod 

másokkal? Ha igen, akkor gyere és köteleződjél el amellett, hogy négy héten át imádkozol és hetente 

egy órában – a családodban vagy egy erre létrejött kis csoportban – megosztod tapasztalataidat a 

hitedről. Ha jelentkezel, akkor hetente segítő kérdéseket és feladatokat kapsz. Tarts velünk, és keress 

társakat a megosztáshoz! (Íme a segítő rövid Üzenet és a Bibliakör hosszabb kifejtése.) 

 

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/
https://jezsuita.hu/vilagmeretu-punkosdi-virrasztas-jezsuitakkal-a-szent-ignac-i-lelkiseg-jegyeben/
https://youtu.be/jwQ0VZGWL5A
https://vimeo.com/422538051
https://youtu.be/Tswcg7gQNKQ


   
 

ONLINE ESEMÉNYNAPTÁR A KARANTÉN IDEJÉN 

MÁJUS 

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 

8PM: Pünkösdi Imavirrasztás  

31. PÜNKÖSD: 11AM: Mise közösségünkért, majd áldoztatás a parkolóban. 12: fiataljaink tanúságtevő 

műsora a feltámadt Jézussal való bibliai találkozásokról. 7-8PM: Zenei Vesperás 

JÚNIUS 

3. 8PM: Bibliakör  

4. 6PM: Trianon gyásznap – torontói megemlékezés 

5. 7-8PM: Taizei Szentségimádás  

6. 10,30-11,30AM: Nevelési Klub. 3-4PM: Bérmálási felkészítő.  

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

9. 7PM: Rózsafüzér 

10. 8PM: Bibliakör 

11. 1-2PM: Elsőáldozási felkészítő  

12. 7-7,45PM: Könyvklub: Babits Mihály: A repülő falu.  (A „Vérző Magyarország 196-206. old.) 

14. 11AM: Mise közösségünkért, majd áldoztatás a parkolóban. 3-4PM: Egészségünkre – beszélgetés orvo-

sainkkal. 7-8PM: Zenei Vesperás 

PÜNKÖSDI TŰZ 
PÜNKÖSDI TŰZ! indul egy magyar kezdeményezés is, erre is várunk 

szeretettel: https://jezsuita.hu/punkosdi-tuz-kozos-szentlelekvaro-imara-hivnak-a-magyar-jezsuitak/   

Pünkösd jelképe a lángnyelv, a tűz, mely minden egyes tanítványon látható. Ez a Pünkösdi Tűz hevítette át a 

tanítványok lelkét félelmükben, és ez a Tűz tette érthetővé tanúságtételüket. Szeretnéd Te is megtapasztalni 

ezt a Tüzet? Szeretnéd elmélyíteni hitedet azáltal, hogy megosztod másokkal? Ha igen, akkor gyere és 

köteleződj el amellett, hogy négy héten át imádkozol és hetente egy órában – a családodban vagy egy erre 

létrejött kis csoportban – megosztod tapasztalataidat a hitedről. Ha jelentkezel, akkor hetente segítő 

kérdéseket és feladatokat kapsz. Tarts velünk, és keress társakat a megosztáshoz! Vagy jelezd, ha szeretnéd, 

hogy mi adjunk társakat. Lobbantsuk lángra együtt a világot! 

Csatlakozni az ezen a linken elérhető kérdőív kitöltésével lehet. 

A tűz életben tartásához a 3-8 fős kiscsoportok a következőket vállalják négy héten át: 

 Hetente foglalkoznak az evangéliummal. Ehhez rövid gondolatokat, kérdéseket, akár ajánlott gyakorla-

tot küldünk.  

- Az előző vasárnapi prédikációt újra megnézheted youtube-on vagy meghallgathatod podcast-on, 

azaz útközben hallgatható formában is elérhető a Spotify-on: STE - Szent Erzsébet plébánia – Toronto  

- A következő vasárnapi evangélium bevezetésébe be tudsz kapcsolódni a szerda esti Bibliakör során a 

youtube-on. 

- Az ezen a linken becsatlakozók email címükre megkapják hetente a segítő kérdéseket. 

 Hetente a tagok megosztják egymással a témában imaélményeiket, tapasztalataikat, gondolataikat. Ez 

lehet élőben, telefonon, videokonferencián, bárhogy. 

 Közösen kiválasztott imákat mondanak, imagyakorlatokat végeznek. A regisztrációkor napi és heti 

imák hosszú sora közül lehet válogatni. 

Ezen túl: PÜNKÖSDI IMAVIRRASZTÁS - Hívlak és bátorítalak Benneteket, hogy vegyetek részt a ren-

dünk által szervezett világméretű online pünkösdi imavirrasztáson, május 30-án, szombaton este 8 órá-

tól. Ez egy újabb formája lehet annak, ahogyan közösen imádkozunk a pünkösdi Lélek átformáló erejét kér-

ve: https://jezsuita.hu/vilagmeretu-punkosdi-virrasztas-jezsuitakkal-a-szent-ignac-i-lelkiseg-jegyeben/   

És közben kívülről is szépítjük a kertünket! Hálásan köszönjük Varga Istvánnak és csapatának a temp-

lom környezetének folyamatos rendben tartását, Tóth Rozáliának és Jánosnak a templomlépcsőkre hozott 

csodás muskátlikért, illetve Málnási Lászlónak és Antalka Hajninak a virágok és kis zöldséges kialakítá-

sát! 

https://jezsuita.hu/vilagmeretu-punkosdi-virrasztas-jezsuitakkal-a-szent-ignac-i-lelkiseg-jegyeben/
http://mtdaportal.extra.hu/books/verzo_magyarorszag.pdf
https://jezsuita.hu/punkosdi-tuz-kozos-szentlelekvaro-imara-hivnak-a-magyar-jezsuitak/
https://jezsuita.hu/punkosdi-tuz-kozos-szentlelekvaro-imara-hivnak-a-magyar-jezsuitak/
https://docs.google.com/forms/d/1jCVBY0hRh14Q7b16yWOSsxJng5IkuwFPy2xr8vtZm9g/viewform?ts=5ec7e4b3&edit_requested=true
https://youtu.be/jwQ0VZGWL5A
https://open.spotify.com/show/19qkIfk9nVOzvRURORhPrI
https://youtu.be/Tswcg7gQNKQ
https://docs.google.com/forms/d/1jCVBY0hRh14Q7b16yWOSsxJng5IkuwFPy2xr8vtZm9g/viewform?ts=5ec7e4b3&edit_requested=true
https://jezsuita.hu/vilagmeretu-punkosdi-virrasztas-jezsuitakkal-a-szent-ignac-i-lelkiseg-jegyeben/


   
 

 

TRIANON 100 
Világszerte, így Torontóban is megemlékezünk a 100 évvel ezelőtt történt Trianoni békediktátumról. Néhány program 

nálunk, amire hívunk szeretettel: 

4. csütörtök 6PM: Trianon gyásznap – torontói megemlékezés a Budapest Parkban – létszámkorlátos! 

6. szombat 7PM: Könyvklub. Babits Mihály: A repülő falu. A „Vérző Magyarország” című 1923-as kötetből válo-

gattuk (e novella a 196-206. oldalon található), de érdemes az egész kötetet elolvasni e napokban. 

7. vasárnap 1PM: Torontói magyar egyházi közösségek lelkészeinek közös imája templomunkban, online; 7PM: 

Megemlékező Vesperás 
A Trianon terhét viselő közösségek segítésének sok útja van… A járványügyi intézkedések miatt bezárt és bevétel nélkül 

maradt, idén 120 éves fennállását ünneplő nagyváradi Szigligeti Színház alkotóközössége kéri, hogy jelképes árú támogatói jegy 

megvásárlásával segítsék az egyik legrégebbi erdélyi magyar színházat: Petőfi Sándor: János vitéz (https://bit.ly/2WRDSLP); G. 

Matvejev: A csodálatos kalucsni (https://bit.ly/2ArKXLu); Aranyos szegelet (https://bit.ly/3fTndzU); Amikor a pásztor... - 

néptáncelőadás (https://bit.ly/3bCWC70”) 

ÚJ ONLINE ELÉRHETŐSÉGEK…. 
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. 

  Kérjük, hogy próbáld ki és adj visszajelzést, hogy valóban segítség-e ez, érdemes-e folytatnunk? Esetleg 

érdemes-e más programok hanganyagát is így elérhetővé tenni? 

A Szent Erzsébet plébánia összes online adása a YouTube-on keresztül a TV-n is elérhető! 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. 

SEGÍTSÉG A RÁSZORULÓKNAK - FOODBANK 
Lezárult a torontói magyar közösségek összefogásával a heti kétszeri ebédkihordás az idősek és rászorulók számára. 

Újra és újra hálásan köszönjük mindazoknak, akik 9 héten át segítették e csodás programot szervezéssel, adományok-

kal, főzéssel, csomagolással és kiszállítással: Isten fizesse meg nekik százszorosan mindezt! Mivel közben megtapasz-

taltuk, hogy a karanténen túl is találkozunk hiánnyal, ezért elkezdtük egy állandó Szent Erzsébet FOODBANK felállí-

tását, tartós élelmiszer gyűjtésére és elosztására. Aki ebben szeretne részt venni segítőként vagy mint akinek segíteni 

tudunk, kérjük, hogy jelezze az irodán. Elsősorban zöldség és gyümölcskonzerveket gyűjtünk. (Adomány bármikor 

letehető a lift melletti üvegajtóhoz.)  

FERENC PÁPA JÚNIUSI IMASZÁNDÉKA… 

Imádkozzunk minden szenvedőért: engedjék, hogy Jézus Szíve megérintse őket és ezáltal megtalálják az életre vezető utat! 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (31) +Molnár Jánosért; +Orsiért; +Gyuriért; +Éváért; for Lee and Ani and their family; a tisztítótűzben 

szenvedő lelkekért; élő és +Szendi és Szervó családtagokért; +Szendi Lajosért; +Bátori Ferencért 

Hétfő / Monday (1) Blessed Virgin Mary, Mother of the Church 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for birthday 

blessings on Fr Jeff Shannon; for +Jose and Perpetua Sazon 

Kedd / Tuesday (2) 7:30 for our +Jesuits; for +Ruben Empalmado and Yoly Uranza 

Szerda / Wednesday (3) St. Charles Lwanga & Companions 7:30 for Jesuit vocations; for +Michelle Mirasol 

Csütörtök / Thursday (4) 7:30 for the conversion of non-believers; for Éva; for birthday blessings on Rose Napenas; for 

+Antonio and Guia Zarate 

Péntek / Friday (5) Saint Boniface 7:30 for our benefactors; a magyar politikai élet megtisztulásáért; +Kovács Lászlóért; 

+Kistóth Béláért; for birthday blessings on Rand Deang; for +Leon and Rosario Viola 

Szombat / Saturday (6) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; Troszt Ákosért, pappászentelése alkalmából; for birthday 

blessings on Rand Deang; for +Rody Nolasco and Ben Aycardo 

Temetés: Halápy László (88), Molnár Géza (82), Nagy Beatrix (77); Srancz Márton (90) temetése június 2-án 2 órakor 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Gál Attila emlékére: Csiszér család; +György Dezső emlékére: Juretic család; 

+Halápy László emlékére: Tomory Eva és Nick, Tomory Sophia és Halapy Henry, Halápy László és Etelka; +Harasti Tamás 

emlékére: Szebeny Catherine; +Molnár László emlékére: Tóth Rozália és Viktor; +Molnár Rozália emlékére: Tóth Karola; 

+Pickó József emlékére: Berden Margit, Házasok Klubja, Heinsoo Insurance Brokers Limited, Juretic család, Peterdy Michael, 

Varga Emma; +Tömöry Miklós emlékére: Halápy László és Etelka.  

http://mtdaportal.extra.hu/books/verzo_magyarorszag.pdf
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
https://open.spotify.com/show/19qkIfk9nVOzvRURORhPrI
https://open.spotify.com/show/19qkIfk9nVOzvRURORhPrI
https://www.spotify.com/hu/download/other.


   
 

 

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 31, 2020 
“Peace be with you! Receive the Holy Spirit!”  

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

“Peace be with you! Receive the Holy Spirit!” – says Jesus and I pray for the same! 

At the wonderful feast of Pentecost make your spring clean up: live with the gift of reconciliation with the 

universal language of self-giving. Open yourself! Let the Spirit to transform your life: share it! Are you 

ready to leave your self-closure and go to others, bringing to them the gift of reconciliation? 

Let us celebrate and ask to feel a sense of Spirit-filled awareness and joy, as we pray that we may work with 

the Trinity and each other in the service of the Church! Pray with Pope Francis, that the Holy Spirit breathe 

into our hearts and let us inhale the tenderness of the Father. Breathe upon the Church, so that she may 

spread the Gospel with joy. Breathe upon the world the fresh restoration of hope! 

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

Stay in your cars, please. 

3. “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. 

4. 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  

 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. 

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

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

5. 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 JUNE 
that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. 

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

