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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)  

Szentmisék magyarul vasárnap de. 9 és 11AM 

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

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 

See the English Bulletin on the 4th page! 

HIRNÖK: 2020. augusztus 23. 

   

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     
 

Egy áldott, pihentető hét után vagyok. Hálás vagyok érte, hogy kapok lehetőséget a megállásra, 

megpihenésre. Újra és újra megtapasztalom, hogy a természet mennyit tud segíteni ebben. Legyen nektek is 

megújító, a szó teljes értemében re-kreáló e nyár!  

 

Az elmúlt vasárnapok üzenete szólt az elrejtett kincsről, amiért mindent érdemes odaadni. Aztán Jézus azt 

kérte, hogy “az öt kenyeret és két halat” oszd meg a rászorulókkal, sőt merj a vízre lépni, ha a viharban 

közel akarsz kerülni Jézushoz és hogy merj kitartóan Istenhez fordulni. Mindez a bizalom útja. Ennek a 

tapasztalatával fogod egyre jobban megismerni Jézust és azt, hogy merre is hív téged? (Mt16, 13-20). 

Amennyire ismered meg Jézust, annyira ismered meg magadat és találod meghívásodat életedben! Akarod, 

hogy „pecsétje” rajta legyen életeden, ahogy a fenti rajzon? 

A készületben segít a BIBLIAKÖR, ÜZENET meghallgatása és e KÉRDÉSEK megfontolásra:  

1. Ki vagy te igazán? Identitásod része-e, hogy “keresztény, krisztusi” vagy? 2. Ki lehetsz te? El tu-

dod-e fogadni Jézust úgy, hogy küldetést ad neked? Esetleg kaptál már tőle formáló meghívást? 3. Ki 

számodra Jézus? Mikor vallod meg Jézust? Családodban… munkahelyeden…. barátaid előtt? 

 

Várunk szeretettel szombaton 11AM: Ünnepi mise a Cambridge-i Magyar Házban. 4,30PM: Szentségimá-

dás; 5PM: Vigil Mass. Vasárnap 9AM és 11AM: Ünnepi Mise; 9-11AM: „Segítő Kezek” tartós élelemgyűj-

tés templomunkban. Várunk szeretettel az újra induló csoportokba: szokásos szerdai 1PM: Nyugdíjas Klub 

(beszélgetéssel, film vetítéssel. Információ Élő Vincénél). Rózsafüzér készítők várnak szeretettel minden ér-

deklődőt szerda este 6,30 órakor. 

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. 

 

Kívánok közösségünk nevében jó nyaralást minden pihenni indulónak! Isten áldjon,  

Tamás atya 

  

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://youtu.be/MaFquZVXZJg
https://youtu.be/GBC5YJsNCYo
https://vimeo.com/446295422
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ESEMÉNYNAPTÁR: AUGUSZTUS 

22. 11AM: Ünnepi mise a Cambridge-i Magyar Házban. 4,30PM: Szentségimádás; 5PM: Vigil Mass  

23.  9AM és 11AM: Ünnepi Mise; 9-11AM: „Segítő Kezek” tartós élelemgyűjtés templomunkban. Csiszér 

Jenő és Éva kiállítása megtekinthető 9-1PM 

26. 1PM: Nyugdíjas Klub. 6.30PM Rózsafüzér készítők találkozása 

28. 7-8PM: Karizmatikus szentségimádás a Holy Trinity Community zenei szolgálával 

28-30. Cserkészvezetői közösségépítő tábor 

29. 9-4PM: Plébániai zarándoklat és szabadtéri mise az Oshawa-i magyar parkban (az elmaradó 

Midlandi zarándoklat helyett. Előzetes jelentkezés szükséges. Cím: 5146 Regional 57 Rd, Haydon, ON 

L1C 3K2, Canada. Kiutazás carpooling-al, ehhez is előzetes jelentkezést kérünk az irodán. Étkezés saját ho-

zott ételből. Mise 11AM). 4,30PM: Szentségimádás. 5PM: Vigil Mass majd Vesperás Oláh Imre orgona-

művésszel: Songs of Praise - Toccata for Organ by Robert Prizeman (b. 1952); Cantiléne by Gabriel Pierné 

(1863-1937); "Allein Gott in der Höh' sei Ehr" Choral Prelude BWV 664 by Johann Sebastian Bach (1685-

1750); Prelude and Fugue in C major BWV 547 by Johann Sebastian Bach. 

30. 9AM és 11AM: Ünnepi Mise. 3PM: Könyvklub: Kosztolányi Dezső: Fürdés 

 

Folyamatosan halad a csoportjainkkal való egyeztetés az újraindulásról. Bármilyen tervvel, kéréssel vagy 

javaslattal keressétek meg az irodát vagy Tamás atyát. Segítőkét keresünk továbbra is a gyakori fertőtlení-

téshez! 

 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPÉRE 
Szent István halála előtt, Nagyboldogasszony ünnepén Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. 

Az országfelajánlás 982 évvel ezelőtt, 1038-ban történt. A Hartvik püspöktől származó legendában így ol-

vashatunk erről, régies magyarsággal: 

„Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz vette le lábáról [a királyt], s mikor már 

nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő 

nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket, 

hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedvel-

jék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység zsenge ültetvé-

nyén csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: "Ég királynője, e 

világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a 

néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom." 

(Vö. Zsolt 31,6)” 
 
 

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

 Bibliakör és az Üzenet megtekinthető, ha szeretnél készülni a vasárnapra. Aki szeretne hetente egy szemé-

lyes, kiscsoportos megosztásra hivő online bibliakörbe bekapcsolódni, az jelezze az irodán. 

 A vasárnap 11 órás misére kérjük továbbra is az online vagy az irodai regisztrációt! 

 Figyelj az első oldalon olvasható kérdésekre a héten. 

 Imádkozzunk augusztusban Ferenc pápával a családokért, hogy a politika és a gazdaság súlyos dönté-

sei az egész emberiség nagy kincseként oltalmazzák a családokat. 

 Szeretne misét felajánlani szeretteiért? Hívja fel az irodát vagy küldje el emailben, hogy kiért ajánlja fel 

a misét? Mikorra szeretné a misét? (szte.iroda@gmail.com) 

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 figyeljünk: 

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

2. A vasárnap 11 órás misére kérjük továbbra is az online vagy irodai regisztrációt. 

3. A szájmaszk viselése kötelező! Kérjük, tartsa meg a 6 lábnyi távolságot, ne fogjon kezet és ne énekeljen. 

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

https://youtu.be/3MHIzc4pEck
https://youtu.be/3MHIzc4pEck
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://youtu.be/GBC5YJsNCYo
https://vimeo.com/446295422
https://katteka.hu/video/ferenc-papa-augusztusi-imaszandeka-a-csaladokert
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.facebook.com/stetoronto/posts/1628597993984490?__tn__=K-R
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VÉGRE MI IS BELÉPTÜNK A „3” FÁZISBA! 

Örömmel adjuk közre, hogy végre miránk is érvényes a „3” fázis! Ennek értelmében programjaink újra 

tudnak indulni beltéren 50, kültéren 100 (templomban 130) fővel, betartva a távolságtartás szabályait. A 

maszk használata kötelező beltéren és ahol a távolságtartás nem lehetséges. Továbbra is tilos a büfé jellegű, 

önkiszolgáló ételfogyasztás, étkezéshez helyet kell foglalni és meg kell tartani a távolságot. 

 

ISKOLAI OKTATÁS TERVEZÉSE 

A múlt héten kaptuk az értesítést az iskolaszéktől, hogy a nemzetközi nyelv program óráit virtuálisan kell 

tartani a 2020-21-es tanévben. Ez egyaránt érinti a Szent Erzsébet Magyar Iskolát és a Helikon 

Gimnáziumot, amelyek most az online indulásra készülnek fel. A plébánián folytatjuk a technikai 

felkészülést arra, hogy bármikor tudjuk teljesíteni az állami feltételeket. Kérjük az oktatás valódi, 

személyes újrakezdéséhez a közösség imáját! 

 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (23) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Engesztelő Magyarországért; 

szülőkért; +Kelecsényi Ferencért, 15. évforduló; +Stocker Antalért; 11:00 Szűzanya tiszteletére, hálából; 

+Szőcs Attiláért, +Orbán Istvánért, és +szüleikért; +testvérekért, Terézért és Annáért; +szülőkért és 

nagyszülőkért; +Sándor Ferenc lelki üdvéért, 23. évforduló; +Forrai Zsuzsa néni lelki üdvéért 

Hétfő / Monday (24) Saint Bartholomew 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Bernadette 

Carvalho; birthday blessings on Lana Alexeenko 

Kedd / Tuesday (25) 7:30 for our +Jesuits; thanksgiving to St. Jude Thaddeus for favours received; good 

health and happiness for Danny and Geraldine Rebello and family; safe travels for Lana Alexeenko and 

family 

Szerda / Wednesday (26) 7:30 for Jesuit vocations; for +Patrick Jeganathan; for +Ramesh Checker; bless-

ings and good health for Magdalen Yam and family 

Csütörtök / Thursday (27) Saint Monica 7:30 for the conversion of non-believers; blessings and intentions 

of Sarah Glick and family; health and happiness for David, Simone and Francis Colaco 

Péntek / Friday (28) Saint Augustine  7:30 for our benefactors; for the forgotten souls in Purgatory; health 

and happiness for Sylvia and Frank Leaver 

Szombat / Saturday (29) The Passion of Saint John the Baptist 7:30 for world peace; good health and 

happiness of Connie and Paul Choi 5 PM for Etelka and +Pál 

 

Keresztelő: Gandoza Hana, Korbély William 

Temetés: +Pickó József gyászmiséje szeptember 2-án lesz 11 órakor templomunkban. 

+Roller Kálmán (80) gyász szertartása szeptember 5-én lesz 1 órakor az Assumption temetőben 

(Mississauga). 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: 

+Forrai Zsuzsa emlékére: Bukovec Magdi, Diosady Levente és Klára 

 

MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK 

KÖSZÖNJÜK a nagylelkű adakozást és ha lehet, kérjük az online adakozásra való áttérést! 

 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 jelölje be plébániánkat. 

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

 Továbbra is hálásan köszönjük, ha postázza vagy bedobja a plébániai postaládába a borí-

tékot. 

  

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 August 23, 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 

Adoration: weekdays 7-7,30AM; on the 4th Friday 7-8PM & Saturday 4,30-5PM  

Reconciliation: before & after the Masses 
 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

 

Today’s readings give thanks to God who invites us. The Gospel reveals a God whose choice of the very hu-

man Peter shows that the wisdom of God is indeed beyond human understanding.  By reflecting on the way 

God builds on the faith of this ordinary man, our own faith can be deepened allowing us to proclaim, along 

with Peter, ‘You are the Christ’! The question of Jesus’s identity is at the centre of the Gospels. The recogni-

tion is very much dependent from where you are looking him. So, who is Jesus for you? Is his imprint on 

your life as the image on the first page shows? 

Have a peaceful weekend! 

 Fr Tamas 

SPECIAL INVITATIONS IN AUGUST 

22. 4,30PM: Adoration; 5PM: Vigil Mass  

28. 7-8PM: Adoration with the music ministry of the Holy Trinity Community 

29. 9-4PM: Parish pilgrimage and open air Mass in Hungarian. 5PM: Vigil Mass followed by the Music 

Vesper. We welcome organist Oláh Imre: Songs of Praise - Toccata for Organ by Robert Prizeman (b. 

1952); Cantiléne by Gabriel Pierné (1863-1937); "Allein Gott in der Höh' sei Ehr" Choral Prelude BWV 664 

by Johann Sebastian Bach (1685-1750); Prelude and Fugue in C major BWV 547 by Johann Sebastian Bach. 

Remember: On every 1. Saturday of the month after the 7,30AM Mass we start a Lectio Divina prepar-

ing the coming Sunday Gospel. As a material for preparation please inscribe for PREGO: 

https://stbeunosoutreach.wordpress.com. On every 2. Saturday of the month we pray a silent Contempla-

tive prayer with the Jesus Prayer starting at 8AM, just after the morning Mass up to noon, finishing 

with a sharing. 

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

 PRAY WITH POPE FRANCIS IN AUGUST that families, through their life of prayer and love, become 

ever more clearly schools of true human development. 

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

 

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED! 

Thanks for your generous offerings in June! (See details on the 3. page) 

Please mail or bring your donation to the parish by dropping it in the mailbox. Please, consider online 

donation: 

 Contribute through „pre-authorized giving” (PAG) which considered to be the best way. 

 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://stbeunosoutreach.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LRzjR_S8PdQ
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

