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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 27. 

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!     
 

KÖSZÖNJÜK és kérjük továbbra is a figyelmet a covidos előírások betartására! Tudjuk, hogy ezzel 

segíthetjük egymást és az újbóli teljes bezárások elkerülését. 

 

VÁRUNK szeretettel pénteken 7-8PM: szentségimádásra a Holy Trinity Community szolgálatával. 8PM: 

Online ima a teremtett világunkért: https ://breathingtogether.jesuits.global. Szombaton 1-3PM: Elsőáldo-

zók és szülők gyónása, próba. 4-6PM: Cserkész gyűlés és Gulyásebéd elvitelre. 4,30: Szentségimádás majd 

5PM. Vigil Mass, 6PM: Vesperás Oláh Imre orgonaművésszel. A műsoron: Prelude and Fugue in C minor 

Op.37, Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847); In Paradisum, Theodore Dubois (1837-1924); "Liebster 

Jesu, wir sind hier" Choral Prelude BWV 731, Johann Sebastian Bach (1685-1750); Fantasia and Fugue in 

G minor BWV 542, Johann Sebastian Bach. Vasárnap 9 és 11AM: Mise: gyűjtés a kanadai Egyház javára; 

10-12,30: Cserkész Gulyásebéd 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). 

rendelés csak előre fizetéssel a toronto.cserkesz@gmail.com címen (etransfer), vagy a templomudvaron a 

szept. 20-i misék után. 9-12,30AM a „Segítő Kezek” tartós élelmiszergyűjtése. 3PM: Elsőáldozási Mise 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAPRA! Sikerült-e héten tettekkel is elősegítetened a másik ember 

javát? … Most Jézus még jobban leegyszerűsíti, egyben kitágítja a kérdését: vannak-e tettek szavaid mögött? 

(Mt 21, 28-32)  

KÉRDÉSEK megfontolásra: Mi tesz hitelessé egy embert számodra? Hol van beváltatlan korábbi ígéreted 

ember vagy Isten felé, amit tettekre kellene váltani most? 

A készületben segít a Bibliakör és az Üzenet. Aki szeretne hetente egy kiscsoportos online bibliakörbe 

bekapcsolódni, az jelezze az irodán. Szerda 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással.  

 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 hétvégét! 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://breathingtogether.jesuits.global/?fbclid=IwAR1E9EYMwEngy7gEYYt5hBnClbseLsHrOs1eextigig0k7LCydjQBPdOzUI
mailto:toronto.cserkesz@gmail.com
https://youtu.be/dUb7SVaJ_BA
https://vimeo.com/454172250
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 

25. 7-8PM: szentségimádás a Holy Trinity Community szolgálatával. 8PM: Online ima a teremtett vilá-

gunkért: https://breathingtogether.jesuits.global 

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

lent) 4,30: Szentségimádás majd 5PM. Vigil Mass, 6PM: Vesperás Oláh Imre orgonaművésszel. 

27. 9 és 11AM: Mise: gyűjtés a kanadai Egyház javára; 10-12,30: Cserkész Gulyásebéd elvitelre. 9-

12,30AM a „Segítő Kezek” tartós élelmiszergyűjtése. 3PM: Elsőáldozási Mise 

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

OKTÓBER 

1. 1PM: Belvárosi Mise (Rákóczi Villa) 

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

3. Magyar Iskola online tanítás 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. 12-1PM: Közösségi Fórum (részletek lent) 3PM: online Könyvklub, 

Petelei István: A székek 

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

8PM: Bibliakör online 

17. 8-12AM: Kontemplatív Imacsoport. 4,30: Szentségimádás, 5PM. Vigil Mass 

18. 9 és 11AM: Missziós vasárnapi Mise. Karitász ebéd elvitelre a misék után (töltött paprika, töltött ká-

poszta. Kérjük előre megrendelni Elek Babinál: 416 429 7259) 12:30: Irodalmi Délután. A Kanadai 

Magyar Írószövetség új antológiájának a könyvbemutatója. 

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

24. Cserkész kirándulás 

25. 9 és 11AM: Mise, 12PM: Paraméter Fotóklub kiállítás-megnyitója. Remsei Marika ebédje elvitelre a 

Délvidéki Klub szervezésében, a templom javára: töltött csirke, paprikás krumpli, savanyúság). Kérjük 

előre megrendelni és kifizetni az irodán ($15) 

FOTÓKIÁLLÍTÁS Tóth Judit: A Négy Évszak / The Four Seasons megtekinthető október 18.ig vasár-

naponként az Erzsébet Galériában. A kiállított képek megvásárolhatók, áruk 50%-a közösségünk támo-

gatását szolgálja! Köszönjük a művész és a vásárlók nagylelkűséget! Válaszd ki karácsonyi ajándékodat! 

 

KÖZÖSSÉGI FÓRUM: MERRE TOVÁBB, SZENT ERZSÉBET KÖZÖSSÉGE? (2) 

Kibővített Egyháztanácsunk a plébániánk küldetésnyilatkozata kapcsán arról beszélgetett, hogy milyen 

értéket tapasztalok a közösségben most, a járvány idején, amelyet a küldetésnyilatkozat is megfogalmaz? Az 

elhangzott értékek: összekapcsolódás, együttműködés, segítőkészség, kultúra (könyvklub), bővülő közössé-

gi igény, erősödő összetartozás érzése, új programok (körtelefon, ebédkihordás, esti imaórák stb.), újak be-

vonása, kreativitás, a közösség számára fontos pontok világosabban látszanak stb. 

1. Ezután a közösségi fejlődésről, növekedésről beszélgettünk és azt vitattuk meg, hogy kinek mit is 

jelent, hogy „nem több kell, hanem mélyebb, jobb.” Ha van véleményed erről, kérjük, hogy írd 

meg az irodának vagy Tamás atyának!  
2. Aki szeretne erről és bármilyen már közösségi témáról személyesen beszélgetni egy közösségi fó-

rumon, azt várjuk szeretettel október 11. vasárnap 12-1PM között a Hall-ban. 

 

FIGYELEM! ÚJ COVID SZABÁLY: MISE-REGISZTRÁCIÓ 

Az állami rendelkezésekre felkészülve rögzítjük a jelenlévők neveit minden programon annak érdekében, 

hogy megbetegedés esetén azonnal lehessen értesíteni az érintetteket. Ebben kérjük segítségeteket: 

A vasárnap 11AM misére kérjük az előzetes regisztrációt online vagy a Hírnökön át (Flocknote), vagy a 

magyar honlapon a Miserend/Regisztráció címszó alatt, vagy az irodába történő betelefonálás útján. Kérjük, 

https://breathingtogether.jesuits.global/?fbclid=IwAR1E9EYMwEngy7gEYYt5hBnClbseLsHrOs1eextigig0k7LCydjQBPdOzUI
https://watch.formed.org/lectio-prayer-with-dr-tim-gray
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2002/XI.-evf.-2002.-julius-augusztus/A-szekek
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hogy lehetőleg azonos misére jöjjenek, hogy állandó részvétel esetén állandó listák alakulhassanak ki. A 

szombati 5PM és a vasárnap 9AM misére nem kell előzetes feliratkozás. Mivel itt kisebb állandóbb a 

közösség, ezért itt az iroda előre elkészít listákat és ezeket pontosítjuk a misék előtt. Az időseket és akiknek 

jobban kell figyelnünk egészségükre, azokat kérjük, hogy a 9AM-es misére jöjjenek lehetőleg. Minden mise 

előtt az ajtóban a segítők fogják a jelenlévők neveit pontosítani, kiegészíteni. Ahol ez hiányzik, ott a tele-

fonszámot fogjuk a név mellett még kérdezni. A nem regisztráltakat a Hall felé irányítjuk, ahol élőben sugá-

rozzuk a misét és ahová az áldoztató lejön. 

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. Amire figyeljünk: Megfázásos 

tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 felett) nem szabad a templomba lépni! A vasárnap 11 órás 

misére kérjük továbbra is az online vagy irodai regisztrációt. A szájmaszk viselése kötelező! Kérjük, tartsa 

meg a 6 lábnyi távolságot, ne fogjon kezet és ne énekeljen. A szentmise után is tartsuk meg a távolságot! 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (27) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; Engesztelő Magyarországért; a tisztítótűzben 

szenvedőkért; Papp Péterért; Verseghy Ferencért, Jozefáért, és Stephen-ért; Szarka Istvánért és Melindáért; for the 

intentions and wellbeing of Harry Jeganathan and family 11:00 Nóra és Kinga születésnapjára; Ibolya és Kinga 

születésnapjára; Hunter 10. születésnapjára; Júlia és István 65. házassági évfordulójára; Lajos Feri felgyógyulásáért; 

Denisz Fayolle és Szabó Marika felgyógyulásáért; +Nagy Erzsébetért, +Domokos Antalért, +szüleikért és 

+testvéreikért; +Barna Józsefért; +Tsiernyik  Annáért 2. évforduló; +Szendi Lajosért; élő és +Szervó és Szendi 

családtagokért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért; +Hermann Ann-ért, 1. évforduló; Dombrádi család minden 

+tagjáért; +Lukovits Jánosért, születésnap; +Lukovits Irénért; +ifj Dala Imréért, 3. évforduló; +Farkas Sándorért és 

lányáért; +Koncz Györgyért; +Rokus Katalinért 

Hétfő / Monday (28) Mangin Szent Leó áldozópap és társai, vértanúk 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. 

General; for the complete recovery of Lourdes Ramos; for all the deceased members of M.E.6 

Kedd / Tuesday (29) Saints Michael, Gabriel and Raphael 7:30 for our +Jesuits; for the protection of Aidan, Miles, 

Olivia, & Sydney; for the conversion of Benny, Boots & Pamela 

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

thanksgiving to God from Gene & Linda; for +Jose & Perpetua Sazon 

Csütörtök / Thursday (1) Saint Thérése of the Child Jesus 7:30 for the conversion of non-believers; for Antonia 

Dytoc and family; for the healing of Aurora and Adelaide; for +Leon, Rosario & Florencio Viola 

Péntek / Friday (2) 7:30 The Holy Guardian Angels for our benefactors; for +Antonio & Guia Zarate; for blessings 

on & protection of Hyun Bin & Son Ye Jin 7 PM +Kovács Lászlóért; +Kistóth Béláért; +Vince Aladárért 

Szombat / Saturday (3) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; for blessings on Jun Rasco on his birthday; for the 

poor souls in purgatory 5 PM for blessings on Beatrice Canicula 

Esküvő: Matthew Skoko és Galambosy Nadine 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért:  

Juhász Alexa, Szendrei Rubina, Szőllősi Leah, Szőllősi Martin, Vadon Zoltán 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak:  

+Pickó József emlékére: Bukovec Magdi. +Koncz György emlékére: Farkas Sándor és Teréz 

 

MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK 
KÖSZÖNJÜK a sok megerősítő visszajelzést az új templomi videótechnika elindítása kapcsán! 

KÉRJÜK: A járvány hozta megmaradó létszámkorlátok miatt felmerült újra a már többször felvetett igény, hogy a 

Hall-t több funkcióban tudjuk egyidőben használni: egy mozgatható fal beépítésével egy nagyobb és egy kisebb 

helyiségként. Ez mind az iskola, mind egyéb programok szempontjából szükséges. A munka tervezett értéke $34,330. 

Kérjük, hogy épületfenntartási adománnyal ezt a célt támogassátok. 

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

 Banki adományozási meghatalmazás a „pre-authorized giving plan” (PAG). Így 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 oldalon jelölje be plébá-

niánkat. 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://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415
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 27, 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 we are invited to reflect on our need for a change of heart. Not in a theoretical way, not in words but 

rather with our deeds! (Mt 21, 28-32) Deeds before words: Do you agree? Do you act according that? 

THANKS for your patience and cooperation at the registration!  

GIVING: I invite you cordially to the Music Vesper with Imre Oláh organist: Prelude and Fugue in C 

minor Op.37, Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847); In Paradisum, Theodore Dubois (1837-1924); 

"Liebster Jesu, wir sind hier" Choral Prelude BWV 731, Johann Sebastian Bach (1685-1750); Fantasia and 

Fugue in G minor BWV 542, Johann Sebastian Bach 

ASKING: Please help at the needs of the Church in Canada www.cccb.ca this weekend. Thank you for 

your donations. 

Have a peaceful weekend!   

Fr Tamas 

SPECIAL INVITATION IN SEPTEMBER 

25. 7-8PM: Adoration with the Holy Trinity Community. 8PM: Online Prayer for our Created World 

26. 7,00AM: Adoration, 7,30AM: Mass. 4,30: Adoration, 5PM: Vigil Mass followed by the Music Vesper  

27. 2-8PM. Hiking and sharing of the Young Adults group at Marylake. Details on the Facebook. 

OCTOBER 

4. 2-3PM: Life Chain (one-hour silent witness to our concern for unborn children) at the corners of 

Bayview and Shepherd. 

10. 7,00AM: Adoration, 7,30AM: Mass, followed by a fall CAFE and appreciation of our helpers! 

 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. 

  SAFETY: 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. 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! 

A NEW NEED in the pandemic to divide the Hall for a more multifunctional usage with an operable, 

moveable partition what costs $34,330. Please consider supporting it with your donation! 

MANY THANKS FOR YOUR DONATION! Please mail or bring your donation to the parish by drop-

ping 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
http://www.cccb.ca/
https://breathingtogether.jesuits.global)/
https://www.facebook.com/events/844293692973605/
https://www.facebook.com/vaticannews/videos/1176744396044109
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

