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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 30. 

  

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     
 

E hétvégével elindul közösségünk új lelkipásztori éve és egy szép Szentlélekváró, évkezdő hónap: légy 

részese! Várunk szeretettel  

 szombaton 10-4PM: 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 hozott ételből. Mise 11,30AM).  

 Este a templomban 4,30PM: Szentségimádás. 5PM: Vigil Mass majd Vesperás Oláh Imre 

orgonaművésszel: 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. 

Hívjuk barátainkat! 

 Vasárnap 9AM és 11AM: Mise. 3PM: Könyvklub: Kosztolányi Dezső: Fürdés, kérdéseket várjuk! 

 

Az elmúlt vasárnapok üzenete a bizalomról és küldetésről szólt. Ennek a tapasztalatával fogod egyre jobban 

megismerni Jézust és azt, hogy merre is hív téged? Te elfogadod Jézustól a hívást vagy megijedsz és 

elutasítod, ahogy ugyanaz a Péter tette? (Mt 16, 21-26). A készületben segít a BIBLIAKÖR, ÜZENET 

meghallgatása és e KÉRDÉSEK megfontolásra: 1. Mi a te “kavicsod”, amiben elbuksz? félelmed, 

aggodalmad, hitetlenséged? S ha felismerted, hogyan teszed le ezt a kavicsot? 2. Mi a te meghívásod, 

amiben valóban engeded, hogy Isten vezessen? Mit jelent ez a vezetés konkrétan számodra? 

 

Várunk szeretettel az újra induló csoportokba: szokásos szerdai 1PM: Nyugdíjas Klub (beszélgetéssel, film 

vetítéssel. Információ Élő Vincénél). Rózsafüzér készítők várnak szeretettel minden érdeklődőt szerda este 

6,30 órakor. Péntek esti szülői foci és egyebek... Jelezze mindenki bátran, ha indul régi vagy új csoportja. 

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/
http://mek.niif.hu/00700/00746/00746.htm#4
https://youtu.be/ivpCun-xfq4
https://youtu.be/b5a9872ymcQ
https://vimeo.com/446296223
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ESEMÉNYNAPTÁR: AUGUSZTUS 

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

28-30. Cserkészvezetői közösségépítő tábor 

29. 10-4PM: Plébániai zarándoklat és szabadtéri mise az Oshawa-i magyar parkban. 4,30PM: Szent-

ségimádás. 5PM: Vigil Mass majd Vesperás Oláh Imre orgonaművésszel 

30. 9AM és 11AM: Mise. 3PM: Könyvklub: Kosztolányi Dezső: Fürdés, kérdéseket várjuk! 

SZEPTEMBER: Jöjj, Szentlélek! 

1. 6,30PM: Egyháztanács 

2. 8PM: Bibliakör online 

3. 1PM: Belvárosi mise és gyóntatás, Rákóczi Villa 

4. 7PM: mise, majd szentségimádás, Taize-i zenével 

5. 7AM: szentségimádás, 7,30: Mise, majd „Lectio Divina”, közös bibliai elmélkedés angolul (hó 1. szom-

batján); 4,30: Szentségimádás, majd 5PM. Vigil Mass  

6. 9AM: Mise, 10: Ministráns találkozó. 11AM: Évkezdő „Veni Sancte” Mise, Mária Kongregáció. 3PM: 

Egészségünkre - Orvosi Klub Online 

9. 8PM: Bibliakör online 

12. 8-10AM: Kontemplatív Imacsoport.10-5PM: MIK Ifjúsági Klub évkezdő kirándulása. Magyar Iskola 

pótbeiratkozás. 2PM: Történelem Online: Hegedűs István Trianonról (clevelandhungarianmuseum.org) 4,30: 

Szentségimádás majd 5PM. Vigil Mass 

13. 9 és 11AM: Mise, majd elsőáldozói felkészítő. 3PM: Szülői Klub online 

16. 8PM: Bibliakör online 

19. 9,30AM-1,30PM: Magyar Iskola tanári felkészítő az online oktatásra. 1-3PM: Elsőáldozási felkészítő. 

4,30: Szentségimádás majd 5PM. Vigil Mass 

20. 9 és 11AM: Mise. Kinti Lángosvásár  

23. 8PM: Bibliakör online 

26. 1-3PM: Elsőáldozók és szülők gyónása, próba. 

27. 9 és 11AM: Mise: Elsőáldozás. 3PM: Évkezdő „Veni Sancte” mise Guelph (St Joseph).  

30. 8PM: Bibliakör online 

OKTÓBER 

2. 7PM: mise, majd szentségimádás, Taize-i zenével 

3. Magyar Iskola online tanitás első napja 

4. 9 és 11AM: Mise, majd MIK Ifjúsági és Ministráns találkozó; Mária Kongregáció. 

 

A „3” fázisban programjaink újra tudnak indulni beltéren 50, kültéren 100 (templomban 130) fővel, be-

tartva a távolságtartás szabályait. A maszk használata kötelező beltéren és ahol a távolságtartás nem lehetsé-

ges. Továbbra is tilos a büfé jellegű, önkiszolgáló ételfogyasztás, étkezéshez helyet kell foglalni és meg kell 

tartani a távolságot. 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 fertőtlenítéshez! 
 
 

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 szeptemberben Ferenc pápával, hogy bolygónk erőforrásait ne kizsákmányoljuk, hanem 

igazságos és tiszteletteljes módon megosszuk. 

 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)  

 

http://mek.niif.hu/00700/00746/00746.htm#4
https://watch.formed.org/lectio-prayer-with-dr-tim-gray
https://docs.google.com/forms/d/1lYpIr6AzxQxNRzsBpLYEzlh8_v7BdkNqWFFRFODbLZk/viewform?edit_requested=true
https://clevelandhungarianmuseum.us8.list-manage.com/track/click?u=92e1abbbe7a868b6ebd22dbbc&id=8c7b0271b4&e=f7f3df78b9
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://youtu.be/b5a9872ymcQ
https://vimeo.com/446296223
mailto:szte.iroda@gmail.com
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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! 

ISKOLAI OKTATÁS TERVEZÉSE 

Bár az iskolaszék döntése az online oktatásról „megnehezíti közösségünk munkáját, igyekszünk a helyzetből 

a legjobbat kihozni.  A múlt március utáni iskolazárás nagy meglepetés volt számunkra és nehezen tudtunk 

vágányt váltani.  A 2020/2021-es tanévet felkészülve kezdjük.  Célunk nem csak a nyelvtanulás lexikális 

részének az átadása, de a beszédkészség és legfőképp az osztályközösségek építése. Az oktatás egy része 

videókonferenciával fog történni, a tananyag pedig emailen vagy Google Drive-on lesz megosztva. Az első 

tanítási napunk október 3-án lesz. Ebben az évben nem nyitunk 1. óvodát. Itt található egy rövid felmérő, 

aminek kitöltésével elősegítik tervezésünket: https://forms.gle/rfoZtK2vKhc58e6u8 Kérjük iratkozzanak be, 

akik ezt nem tették meg korábban!  A rendkívüli helyzet végett csökkentjük az éves tandíjat.  A beküldött 

csekkeket megsemmisítjük.  Az új díj gyermekenként: $125.00. Az online oktatás lehetővé teszi a 

távolabb lakó, de ontarioi fiatalok beiratkozását is, ha rendelkeznek EON számmal. Tartsunk össze! A 

távoktatás sikere a családok és a pedagógusok hozzáállásán múlik. ...” (Zydron Veronika leveléből)    

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (30) 9:00 gyerekek és iskolák védelméért; a magyar politikusok megtéréséért; Engesztelő 

Magyarországért; +Rupf László Imréért; +Gál Éváért (Budapest) 11:00 Márta és József 52. házassági évfordulójára; 

Barhács Mihályért és Juliannáért, +szüleikért és +testvéreikért; +Barna Józsefért; +Vindischman Józsefért; +Király 

Mihályért; +Sonjáért; +Forrai Zsuzsáért 

Hétfő / Monday (31) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the intentions and good health of Maria 

Carvalho; for +Sebastian Carvalho; birthday blessings on Conrado Dsa; for +Susan Teves and Camille De Castro 

Kedd / Tuesday (1) 7:30 for our +Jesuits; for Antonia Dytoc and family; birthday blessings on Simone Carvalho; for 

+Bernadette Carvalho; good health and happiness of Dorothy Murphy; safe travels for Elizabeth Lee and family; for 

the holy souls in purgatory 

Szerda / Wednesday (2) 7:30 for Jesuit vocations; birthday blessings on Cynthia Dsa; for +Theodolina Carvalho; safe 

travels for Elizabeth Lee and family; for good health and wellbeing of Beatrice Canicula; for the healing of Emily 

Beaton-Plewes   

Csütörtök / Thursday (3) Saint Gregory 7:30 for the conversion of non-believers; good health and happiness of 

Ryan Carvalho and family; for +Florinda Moraes; for +Antonio and Guia Zarate 

Péntek / Friday (4) 7:30 for our benefactors; for +Luis John Moraes; birthday blessings on Cheryl Heri; health and 

happiness for Tatyana and Michael Liptsyn; for blessings on Fr Shannon 7 PM +Kovács Lászlóért; +Kistóth Béláért 

Szombat / Saturday (5) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; birthday blessings on Deacon Vang Tran; for 

+Stephen Carvalho; for +Eugene Cordeiro; for the conversion of Boots, Pamela, and Benny 5 PM birthday blessings 

on Cliffy Delima; for +Margaret Fonseca; health and happiness for Tatyana and Michael Liptsyn 

Esküvői hirdetés (1): Matthew Skoko és Galambosy Nadine házasságra lép templomunkban szept. 18.7:30PM 

Temetés: +Oravecz József (84) gyászmiséje augusztus 28-án lesz 11 órakor templomunkban. 

+Pickó József (83) gyászmiséje szeptember 2-án lesz 11 órakor templomunkban. 

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

+Berzy Marika (73) gyászmiséje szeptember 11-én lesz 11 órakor templomunkban. 

MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK 
Az elmúlt két hétben elkészült az irodai és a rendházi szint maradék lámpáinak a cseréje LED-es lámpákra és ezzel 

kapcsolatban négy helység festése. Köszönet érte Glonczi Máriónak és László Józsefnek! KÖSZÖNJÜK a nagylelkű 

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

 Banki adományozási meghatalmazás a „pre-authorized giving plan” (PAG). Igy támogathatja közösségünket 

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 olda-

lon 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 borítékot. 

https://www.facebook.com/stetoronto/posts/1628597993984490?__tn__=K-R
https://forms.gle/rfoZtK2vKhc58e6u8
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 30, 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! 

After Peter’s resounding proclamation of Jesus as the Christ last week, the readings this Sunday strike a 

more somber note as we consider the suffering and sacrifice Jesus will face. This will also be the path his 

followers will choose. In the Gospel (Mt 16,21-26) we have the first foreshadowing of Jesus’s passion and 

death. Peter cannot countenance this, but Jesus points out that, for his disciples, the way of the cross is inev-

itable. Are you anxious… blocked by something?  

Please help us to invite people interested in the Music Vesper at 6PM, after the Saturday Vigil Mass. 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 Se-

bastian Bach (1685-1750); Prelude and Fugue in C major BWV 547 by Johann Sebastian Bach. It is a won-

derful occasion for pre-evangelisation, so, please, invite your friends! 

Have a peaceful weekend!  Fr Tamas 

SPECIAL INVITATIONS IN AUGUST 

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

29. 5PM: Vigil Mass followed by the Music Vesper.  

SEPTEMBER 

5. 7,00AM: Adoration, 7,30AM: Mass, followed by „Lectio Divina” 

12. 7,00AM: Adoration, 7,30AM: Mass, followed by 8-10AM: Contemplative prayer and sharing. 4,30: Ad-

oration, 5PM: Vigil Mass 

Reflect: The young adult group plans to build up a ministry for the homeless people in Willowdale. 

Contact Fr Tamas if you are interested to support it in any way! 

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 SEPTEMBER that the planet’s resources will not be plundered, but shared in a 

just and respectful manner. 

 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! 
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://watch.formed.org/lectio-prayer-with-dr-tim-gray
https://watch.formed.org/lectio-prayer-with-dr-tim-gray
https://stbeunosoutreach.wordpress.com/
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

