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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." 

HIRNÖK: 2020. szeptember 13. 

432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont.  M2N 3B7  

  416-225-3300 x 21;  szte.iroda@gmail.com;     stetoronto 

HU: www.stetoronto.org; ENG: stelizabethofhungary.archtoronto.org; 

https://www.szenterzsebetmagyariskola.com 

Cell phone application: myParish  Saint Elizabeth of Hungary 

Spotify Podcast: STE - Szent Erzsébet plébánia - Toronto 

Szentmise magyarul: vasárnap de. 9 és 11AM, online: vasárnap 11AM (YouTube) 

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

Szentségimádás: 1. pénteken 8AM-6PM, 4. pénteken 7-8PM, szombat 4,30-5PM  

Gyóntatás: misék előtt és után | Reconciliation: before and after mass 

Plébános/Pastor: Fr. Forrai Tamás Gergely SJ  

Iroda/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! 

   

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     
Veni Sancte Spiritus – Jöjj Szentlélek! Új tanév, újra ősz és újra erősebb a vírus. Ez a vírusos "második 

forduló" sok mindenben fog különbözni a tavaszitól és ezért más lehetőségek és szükségek jelentkeznek. Mit 

jelent ez közösségünk számára? Hogyan tudunk jobban azok felé fordulni, akik most legjobban 

rászorulnak? Erről kérdezem közösségünk minden tagját a 2. oldal egy új rovatában. Legyen részese 

mindenki az együtt gondolkodásnak! 

Várunk szeretettel szombaton 8-10AM: Kontemplatív imacsoportba, 10AM: Szülői Klub online: „iskolára 

készülve...” 10-5PM: MIK Ifjúsági Klub évkezdő kirándulása. 2PM: Történelem Online: Hegedűs István 

Trianonról (clevelandhungarianmuseum.org) 4,30: Szentségimádás, majd 5PM. Vigil Mass. Vasárnap 9 és 

11AM: Mise, ShareLife gyűjtés, majd elsőáldozói felkészítő. 12,15-45PM: Az Istenhozott, a fertőtlenítő és 

Cafe csoport találkozása. 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAPRA! 

Az elmúlt vasárnap óta megpróbáltad a testvéri figyelmeztetést? Szeretettel? Most arra hív Jézus, hogy bo-

csáss meg, „engedd el” a másik terhét, ahogy a példabeszédben a király elengedi a szolga hatalmas tartozá-

sát! (Mt 18,21-35) De ennek a feltétele a megtérés! Enélkül az “adós” nem fog tudni élni a megbocsátással! 

KÉRDÉSEK megfontolásra: Kinek/Mikor kellett életedben igazán komolyan megbocsátanod? 
Ehhez képest hányszor kérted és tapasztaltad meg Isten bocsánatát? 

A készületben segít a Bibliakör és az Üzenet. Aki szeretne hetente egy személyes, kiscsoportos meg-

osztásra hivő online bibliakörbe bekapcsolódni, az jelezze az irodán. Új lehetőség, hogy szerdánként 

12-1PM: Bibliakör személyes találkozással a nyugdíjasklub előtt.  

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

bekapcsolódhatsz vasárnap 11AM (YouTube: stetoronto) és meghallgathatod utólag podcast-on. 

 Vasárnapi olvasmányok előre elolvashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu  

 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)  

 

Kívánok közösségünk nevében áldott, jó reményekkel teli évkezdést! Isten áldjon,  

Tamás atya 

  

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://open.spotify.com/show/19qkIfk9nVOzvRURORhPrI
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
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://youtu.be/4msUuyXN1BY
https://youtu.be/Np1MHMg4kH8
https://vimeo.com/454165839
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://open.spotify.com/show/19qkIfk9nVOzvRURORhPrI
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=BS61Wbd0ieE&feature=emb_logo&ab_channel=jezsuitak
mailto:szte.iroda@gmail.com
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ESEMÉNYNAPTÁR: SZEPTEMBER: Jöjj, Szentlélek! 

12. 8-10AM: Kontemplatív Imacsoport. 10AM: Szülői Klub online: „iskolára készülve...” 10-5PM: MIK 

Ifjúsági Klub évkezdő kirándulása. 2PM: Történelem Online: Hegedűs István Trianonról. 4,30PM: 

Szentségimádás, majd 5PM. Vigil Mass 

13. 9 és 11AM: Mise, ShareLife gyűjtés, majd elsőáldozói felkészítő. 12,15-45PM: Az Istenhozott, a fer-

tőtlenítő és Cafe csoport megbeszélése a Hall-ban. Új segítőket is várunk szeretettel! 

16. ÚJ! 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással, majd nyugdíjasklub. 8PM: Bibliakör online 

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

3PM: Elsőáldozási felkészítő. 4,30: Szentségimádás majd 5PM. Vigil Mass 

20. 9 és 11AM: Mise. Lángosvásár elvitelre. 3PM: Könyvklub online: Tamási Áron, „Tüzet vegyenek” 

23. ÚJ! 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással, majd nyugdíjasklub. 6,30-8PM: Rózsafüzér-készítés. 

8PM: Bibliakör online 

25. 7-8PM: szentségimádás a Holy Trinity Community szolgálatával 

26. 1-3PM: Elsőáldozók és szülők gyónása, próba. 4-6PM: Cserkész gyűlés és Gulyásebéd elvitelre ld lent 

27. 9 és 11AM: Mise; 10-12,30: Cserkész Gulyásebéd elvitelre (lásd lent) és a „Segítő Kezek” tartós élel-

miszergyűjtése. 3PM: Elsőáldozási Mise 

30. ÚJ! 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással, majd nyugdíjasklub. 8PM: Bibliakör online 

OKTÓBER 

2. Elsőpénteki szentségimádás 8AM-7PM között. 7PM: mise, majd szentségimádás, Taize-i zenével 

3. Magyar Iskola online tanitás első napja. Cserkész gyűlés. 7AM: szentségimádás, 7,30: Mise, majd 

„Lectio Divina”, közös bibliai elmélkedés angolul (hó 1. szombatján); 4,30: Szentségimádás, majd 5PM. 

Vigil Mass (Holy Trinity Community szolgálatával) 

4. 9 és 11AM: Mise, majd a havi MIK Ifjúsági és Ministráns találkozó indul újra; Mária Kongregáció. Sü-

teményvásár elvitelre az erdélyi gyermekek számára. 3PM: „Veni Sancte” mise Guelph (St Joseph). 

7. 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással, majd nyugdíjasklub. 8PM: Bibliakör online 

10. 10-11AM: Szülői Klub online 

11. 9 és 11AM: Hálaadási Mise, Remsei Marika ebédje elvitelre. 

14. 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással, majd nyugdíjasklub. 6,30-8PM: Rózsafüzér-készítés. 

8PM: Bibliakör online 

17. 8-10AM: Kontemplatív Imacsoport. Cserkészet: online gyűlés 

18. 9 és 11AM: Missziós vasárnapi Mise 

21. 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással, majd nyugdíjasklub. 8PM: Bibliakör online 

24. Cserkész kirándulás 

25. 9 és 11AM: Mise, 12PM: Paraméter Fotóklub kiállítás-megnyitója 

 A 20. sz. Árpád vezér és a 42. Szent Kinga Cserkészcsapatok Fenntartó Testületi Bizottsága szeretettel 

hívja Önt és kedves családját hagyományos cserkész gulyás vacsorájára – ELVITELRE szeptember 26-

án szombaton du 4-6 között vagy szeptember 27-én vasárnap délelőtt. Menü: gulyásleves, bécsi szelet, 

krumpli, savanyúság; ár: $20 (védnök $50 hirdetéssel). CSAK RENDELÉSRE és ELŐRE FIZETÉSSEL 

a toronto.cserkesz@gmail.com címen (etransfer), vagy a templomudvaron szept. 13 és 20-i misék után. 

 Fiatal felnőttek számára közösségünk angol nyelvű programjainak ajánlata a 4. oldalon! 

 Tóth Judit fotókiállítása: A Négy Évszak / The Four Seasons. A kiállítás megtekinthető augusztus 30 és 

október 18 között vasárnaponként az Erzsébet Galériában. A kiállított képek megvásárolhatók, áruk 

50%-a közösségünk támogatását szolgálja! Köszönjük a művész és a vásárlók nagylelkűséget! Válaszd 

ki karácsonyi ajándékodat! 

MERRE TOVÁBB, SZENT ERZSÉBET KÖZÖSSÉGE? 

Ez a vírusos "második forduló" sok mindenben fog különbözni a tavaszitól és ezért más lehetőségek és szük-

ségek jelentkeznek. Új a "célközönség" hiszen a sok beteg és a még több bezártságtól szenvedő ember. … 

Az online misékben és programokban már egészen rutinunk van. Mégis tudjuk, hogy az online mise tovább-

ra sem az igazi. Sokan vannak még és már, akik betegség vagy félelme miatt otthon maradnak. A tavasz után 

a legtöbben már nagyon utálják a képernyőt, a zoomot, a virtuális dolgot. A varázs eltűnt, a lendület elfo-

gyott. A korábbi egyszerű virtuális közvetítések már biztosan kevesek. Vagy kell valami új, vagy talán nem 

https://youtu.be/oGWESppqrPc
https://docs.google.com/forms/d/1lYpIr6AzxQxNRzsBpLYEzlh8_v7BdkNqWFFRFODbLZk/viewform?edit_requested=true
https://mek.oszk.hu/01000/01093/html/01.htm
https://watch.formed.org/lectio-prayer-with-dr-tim-gray
mailto:toronto.cserkesz@gmail.com
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is kell. De úgy nem lehet elérni az embereket, ahogy eddig…. Várhatóan nem lesz teljes leállás és teljes el-

zárás. Vagyis azért lesz mozgásterünk és egész szűk körökkel lehet együtt munkálkodni majd. Nagyobb sza-

badságunk és több lehetőségünk lesz másokkal együtt szolgálni, bár komoly szabályokat betartva. Közben 

viszont fogyni fog a lendület, nő az elkeseredés és a tehetetlenség. És egyre hamarabb sötétedik majd, és 

egyre több lesz az eső és a hideg. Ez nem kedvez majd a léleknek. 

Mit lehet tenni? Ha tudunk figyelni egymásra és a szükséget szenvedőkre, akkor biztos ki tudunk találni 

Istennek tetsző új utakat. Jó felidézni a 2018 tavaszán megszületett küldetés-nyilatkozatunkat, ahogy ez 

azóta is a Hírnök tetején mindig olvasható: “Mi, az Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus közösség, a 

magyar hagyományainkra építve kívánjuk megélni az Evangéliumot az összetartozás és az elköteleződés 

útján”. Olvasd át többször, imádkozd át, fontold meg, hogy kifejezi-e ez mindazt, ami most fontos 

számodra? Add-e elég értelmet és motivációt az itteni szolgálathoz neked … és másoknak? 

 
 

VIGYÁZZUNK MAGUNK ÉS EGYMÁS EGÉSZSÉGÉRE! 
Hallgasd meg orvosaink évkezdő javaslatait online. 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, ami egyben segíti betegség ese-

tén a gyors tájékoztatást. 

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! 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (13) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Engesztelő Magyarországért; +Kovács és Bukovenszki 

nagyszülőkért; +Maczó Máriáért; +Markovits, Apró, Balogh, és Barcza szülőkért 11:00  Simkó József gyógyulásáért; +Domokos 

Lajosért, +Kerekes Zsuzsannáért, és +szüleikért és +gyermekeikért; +Román Mihályért és Erzsébetért; +Hajtó Ernőért, 5. 

évforduló; +Vörös szülők és testvérek lelki üdvéért; +Lents Mihályért, 1. évforduló; +Reiman Walterért; +Gilice Mihályért, 25. 

évforduló; egy ateista megtéréséért 

Hétfő / Monday (14) The Exaltation of the Holy Cross 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery from 

illness for Sudiono Lim and Natashya Lim; good health and happiness for Chris Lemassif and Heather Meredith and family; 

blessings on Sarah and Ryan Carvalho and family 

Kedd / Tuesday (15) Our Lady of Sorrows 7:30 for our +Jesuits; blessings and happiness on Simone and Zane; for the forgotten 

souls in Purgatory 

Szerda / Wednesday (16) Saint Cornelius and Saint Cyprian 7:30 for Jesuit vocations; for the healing of Emily Beaton-Plewes; 

good health and happiness on Sarah and Ryan Carvalho and family; for +Stephen Carvalho; blessings on Teresa and Olavo 

Valadares 

Csütörtök / Thursday (17) Saint Robert Bellarmine 7:30 for the conversion of non-believers; good health and happiness for 

Simone Carvalho and family; blessings on Cassie and Robin Valadares 

Péntek / Friday (18) 7:30 for our benefactors; for +Hoffmann Károly and Gizella; blessings of good health and happiness on 

Penelope, Kendyl and Daniel Valadares; for the intentions of Sarah and Ryan Carvalho and family 

Szombat / Saturday (19) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; marital blessings on Arabee and Karl Pereira; good health 

and happiness of Peter Carvalho and family 5 PM blessings on Andrea and Ian Pereira; for religious vocations; for the intentions 

of Mufide Mary 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Ganyi Medox, Ganyi Noel, Gulyás Anita, Gulyás Jessica, Horváth Valentina, 

Ruszo Ruben 

Esküvői hirdetés (3): Matthew Skoko és Galambosy Nadine házassága templomunkban szept. 18.7:30PM 

Temetés: +Ötvös Tibor (83) gyászmiséje szeptember 16-án 1:30-kor templomunkban 

+Kovács Mihály (93) gyász szertartása szeptember 22-én 12AM a Highland Funeral Home-ban 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Pickó József emlékére: dr. Forbáth Péter, Hirschler Margaret 

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 

közösségünket legegyszerűbben, leghatékonyabban (a kezelési költségek itt csupán 0,3%, szem-

ben 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 borítékot. 

https://youtu.be/b2zBcs3_yCM
https://www.facebook.com/stetoronto/posts/1628597993984490?__tn__=K-R
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: September 13, 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: Saturday at 5pm 

Haitian Mass in Creole: 3
rd

 Sunday of the month at 3pm 

Adoration: Weekdays at 7-7:30am; 4
th
 Friday of the month at 7-8pm; Saturday at 4:30-5pm  

Reconciliation: before & after Mass 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

Today I would like to address primarily the Young Adults in your families! 

I am glad to write that since a “Nature+Bible” day in August our group has evolved a few good program 

proposals whereby you are very much welcome! 

 “Nature+Bible” will be this time a short hiking on Sept 27 Sunday, 12-8PM 

 Vigil Mass+sport: After the Saturday Vigil Mass at 5PM, we start a sports program within our gym. 

(coordinated by Humberto and Dan) 

 Street Patrol for homeless:  with the neighbouring parishes we plan a homeless outreach in our 

neighbourhood, likely on Friday evening.  (coordinated by Kim and Humberto) 

 Music Vesper: On the last Saturdays of the months at 5PM: Vigil Mass followed by a half an hour 

classical Organ music for those who would like a meditative time for the weekend. 

 Contemplative prayer: On every 2. Saturday of the month we pray a silent Contemplative prayer 

with the Jesus Prayer 8-10AM, just after the morning Mass at 7,30AM, finishing with a sharing. 
 Meeting of engaged couples preparing for their wedding in October. 

Please join us and bring your ideas with you! Feel at home in the young adult group at St Elizabeth parish! 

Have a peaceful weekend!  Fr Tamas 

 

SPECIAL INVITATION IN SEPTEMBER 

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

Adoration, 5PM: Vigil Mass ShareLife collection 

19. 7,00AM: Adoration, 7,30AM: Mass, followed by a fall CAFE and appreciation of our helpers! 

20. 3PM Haitian Mass in Creole 

25. 7-8PM: Adoration with the Holy Trinity Community’s ministry 

26. 4,30: Adoration, 5PM: Vigil Mass followed by the Music Vesper. Take-away FR dinner of the scouts 

 

 Remember: On every 1. Saturday of the month after the 7,30AM Mass we have our Lectio Divina preparing the 

coming Sunday Gospel. You can use PREGO: https://stbeunosoutreach.wordpress.com. On every 3. Saturday of the 

month we pray a silent Contemplative prayer with the Jesus Prayer 8-10AM, closed 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://stbeunosoutreach.wordpress.com/
https://www.facebook.com/vaticannews/videos/1176744396044109
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

