
   
 

1 
 

 

  

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 6. 

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! E hétvégével elindul közösségünk új lelkipásztori éve és egy szép 

Szentlélekváró, évkezdő hónap: légy részese! Bár idén minden lassabban, későbben és nehezebben indul, 

most vasárnap mégis azért adunk hálát, hogy elindulhatunk és erre kérjük Isten áldását. 

Pál Feri nevét Pestről hallomásból sokan ismerik, tőle egy sor, ami ránk is vonatkozik:" hogyha minden 

helyzetet elkerülünk, ami szorongást és félelmet kelt bennünk, egy csomó jóból kimaradunk.” Ezért is várunk 

pénteken az egész napos szentségimádásra, majd 7PM: mise, szentségimádás, Taize-i zenével. Szombaton 

7AM: szentségimádás, 7,30: Mise, majd „Lectio Divina”, közös bibliai elmélkedés angolul; 4,30PM: 

Szentségimádás, majd 5PM. Vigil Mass (Holy Trinity Community szolgálatával). Vasárnap 9AM: Mise, 

10AM: Ministráns találkozó. 11AM: Évkezdő „Veni Sancte” Mise, Mária Kongregáció imatalálkozója. 

3PM: Egészségünkre - Orvosi Klub Online 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAPRA! 

Az elmúlt vasárnapok üzenete a bizalomról és küldetésről szólt. Te elfogadtad Jézustól a hívást vagy meg-

ijedsz és elutasítod, ahogy ugyanaz a Péter tette? De a legnehezebb küldetés, hogy az ismerősök között, a 

családban, a saját közösségedben képviseld az igazat. (Mt 18,15-20) Akkor érdemes, ha bízol benne, hogy a 

másik képes a jóra, képes növekedni! Ha megerősíted és nem lenyomod – lásd a fenti képet!  

KÉRDÉSEK megfontolásra: Mikor kaptál olyan visszajelzést életedben, ami valóban segített változ-

ni, formálódni? Most elfogadnád? Mikor adtál bárkinek olyan komoly visszajelzést életedben, ami 

valóban segített neki változni? 

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

tásra hivő online bibliakörbe bekapcsolódni, az jelezze az irodán. Misénkbe online is bekapcsolódhatsz 

vasárnap 11AM (YouTube: stetoronto)  

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

 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)  

Köszönöm és kérem továbbra is, hogy segítsetek is az egészségügyi rendelkezések betartásában, hogy úgy 

tudjunk ünnepelni, hogy közben mindenki biztonságban érezze magát nálunk: csak egészségesen gyere, és a 

távolságtartás és a KÖTELEZŐ MASZKVISELÉS betartásával védd a közösséget. 

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

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://watch.formed.org/lectio-prayer-with-dr-tim-gray
https://youtu.be/Bm2oImDrwxU
https://youtu.be/ZajgnZI1ynE
https://vimeo.com/454161714
https://igenaptar.katolikus.hu/
mailto:szte.iroda@gmail.com
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ESEMÉNYNAPTÁR: SZEPTEMBER: Jöjj, Szentlélek! 

4. Egész napos elsőpénteki szentségimádás 8AM-7PM között. 7PM: mise, 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 (Holy Trinity Community szolgálatával) 

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. 10AM: Szülői Klub online: „iskolára készülve...” 10-5PM: MIK 

Ifjúsági Klub évkezdő kirándulása. Magyar Iskola pótbeiratkozás. 4PM: Történelem Online: Hegedűs 

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

13. 9 és 11AM: Mise, ShareLife gyűjtés, majd elsőáldozói felkészítő.  

16. 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. 8PM: Bibliakör online 

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

26. 1-3PM: Elsőáldozók és szülők gyónása, próba. Cserkész gyűlés és Gulyásebéd elvitelre (lásd lent) 

27. 9 és 11AM: Mise; 3PM: Elsőáldozási Mise.  

30. 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. 

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

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

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

17. Cserkészet: online gyűlés 

18. 9 és 11AM: Missziós vasárnapi Mise 

24.  Cserkész kirándulás 

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. 

Várunk szeretettel az újra induló csoportokba: szokásos szerdai 1PM: Nyugdíjas Klub (beszélgetés-

sel, film vetítéssel. Információ Élő Vincénél). Rózsafüzér készítők várnak szeretettel minden érdeklődőt 

szerda este 6,30 órakor. Péntek esti szülői foci és egyebek... Jelezzétek, ha indul régi vagy új csoport. 

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! 

A „3” fázisban 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. Bármilyen tervvel, kéréssel vagy javaslattal keressétek meg az irodát vagy Ta-

más atyát. Segítőket keresünk továbbra is a gyakori fertőtlenítéshez! 
 

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. 

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://mek.oszk.hu/01000/01093/html/01.htm
mailto:toronto.cserkesz@gmail.com
https://www.facebook.com/stetoronto/posts/1628597993984490?__tn__=K-R
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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! 

KEDDEN ÚJRA TALÁLKOZOTT ONLINE AZ EGYHÁZTANÁCS 

Átbeszéltük a covid-os egészségügyi helyzetet az őszi programok előkészítése szempontból. Úgy látjuk, 

hogy a közösség közreműködésével sikerül egy biztonságos és mégis fesztelen közeget megteremteni. Fel 

kell viszont készülni arra, hogy ha növekszik a megbetegedettek számra, akkor szükséges lesz a nevek fel-

írása a mise előtt a bejáratnál. Örömünkre kreatívan indulnak a csoportok, programok, habár ez nagyon 

sok többletmunkát kíván, kevesebb eredménnyel. Hosszan beszéltünk arról, hogy e megváltozott helyzetben 

szükséges új látásmód és meg kell újítani a jövőképünket is. A létező célok mellett szeretnénk megerősíteni a 

figyelmet az aktív középgeneráció, fiatal szülői korosztály felé és még erősebben építeni a helyi kisközös-

ségeket. Ezt érezzük plébániánk egyik gyenge láncszemének most. Folytatjuk a reflexiós folyamatot... 

JELENTKEZZ AZ IDEI MAGYAR NYELVŰ ISKOLAI OKTATÁSRA! 

1. Szeretettel várunk minden magyarul beszélő, OEN (Ontario Education Number) számmal rendelkező 

diákot a hétvégi SZT. ERZSÉBET MAGYAR ISKOLÁBA. A TCDSB és az oktatási Minisztérium 

megállapodása szerint iskolánk órái távoktatással fognak működni a 2020/21-es tanévben. A rendkívüli 

helyzet végett az idén nem indítunk 1. óvodát (Pre-K). Az oktatás egy része videokonferenciával fog tör-

ténni. Holott a határozat megnehezíti közösségünk munkáját, igyekszünk a helyzetből a legjobbat kihoz-

ni. Első tanítási napunk: október 3. Info: szenterzsebetmagyariskola@gmail.com 

2. A HELIKON gimnáziumban idén a tanitás DIGITÁLIS FORMÁBAN történik a 9/10., 11. és 12. osz-

tályban. Tervezett kezdés: október 3. Tanítás ideje: szombat délelőttönként. Beiratkozási információ a 

www.tcdsb.org honlapon. Gyermeke érdekében használja ki ezt az alkalmat! További információ: 

education@heliconsociety.com.  

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (6) 9:00 Pickó Józsefért és Máriáért, 63. házassági évforduló; békéért a Kárpát-medencében; Engesztelő 

Magyarországért; Kovács Marika születésnapjára; +Kovács György édesapa lelki üdvéért, évfordulójára; +osztálytársakért: 

Osváth Éváért, Kondor Magdiért, és Szabó Gyuláért 11:00 a Mária Kongregáció élő és +tagjaiért; +Zsák Istvánért és feleségéért, 

és +szüleikért és +gyermekeikért; +Vinczer Juliannáért, 1. évforduló; +Berden Istvánért; +Pickó Józsefért; +Forrai Zsuzsáért 

Hétfő / Monday (7) Labour Day. St. Stephen Pongrácz, St. Melchior Grodziecki and St. Mark Krizevcanin 7:30 for the 

intention of the Jesuit Fr. General; for the intentions and wellbeing of Ryan Carvalho and family; thanksgiving to Mother Mary for 

favours received 

Kedd / Tuesday (8) The Nativity of the Blessed Virgin Mary 7:30 for our +Jesuits; for +Patrick Hawkins; for +Sárközy Aurél 

and for +grandmother Gácsik Andrásné; anniversary blessings on Gertrude and Roque Carvalho; birthday blessings on Ozana Vaz 

and Tess Reyes; health, happiness and success for David Colaco; for +Bernadette Carvalho 

Szerda / Wednesday (9) Saint Peter Claver 7:30 for Jesuit vocations; for the healing of Emily Beaton-Plewes; good health and 

happiness for Giselle Crasto; safe travels for Elizabeth Lee and family 

Csütörtök / Thursday (10) Bl Francis Gárate 7:30 for the conversion of non-believers; for +Hári István, anniversary; good 

health and happiness for Simone Carvalho and family; blessings on Sarah and Ryan Carvalho and family 

Péntek / Friday (11) 7:30 for our benefactors; thanksgiving to Mother Teresa for favours received; good health and recovery from 

Covid 19 for Sister Clelia; birthday blessings on Giselle DeLima 

Szombat / Saturday (12) 7:30 for world peace; thanksgiving to St. Jude and St. Anthony for favours received; blessings on 

Pamela Vyriotes; good health and happiness for Laura Di Laurenzio; for the intentions of Peter Carvalho 5 PM for Etelka and +Pál 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Mila Simoneau, Tőkés Angel 

Esküvői hirdetés (2): Matthew Skoko és Galambosy Nadine házassága templomunkban szept. 18.7:30PM 

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

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Pickó József emlékére: Drenkó Mária, Elek Rozina, Fedor Anna, Gerencér 

Rose, Kánitsch Mária, Kocsis József és Margit, Kovács Erzsébet, Markovits Ferenc és Erzsébet, Somlai Steve és Anna, Szele 

Julianna, Varga László és Farkas Erzsébet 

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 támogat-

hatja 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 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. 

mailto:szenterzsebetmagyariskola@gmail.com
http://www.tcdsb.org/
mailto:education@heliconsociety.com
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 6, 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! 

What happened to your blocking stones: fears, expectations, presuppositions…what Peter experienced last 

week? The pandemic has shown us that we are living in a broken world of deep fears, self-centredness, and 

envy, beside all individual acts of generosity. We are more and more missing the common meaning and val-

ues which could help us to build up more solidarity. The Gospel teaches us that there are two means of 

building up a healthy society: forgiveness and conversion. Be aware that forgiveness is not only an indi-

vidual act, rather a social good! It does restore our right relationships with others. 

Visit our new PHOTO exhibition in the Elizabeth Gallery. Judit Tóth: The Four Seasons. You can see the 

exhibition between August 30 and October 18. If you buy a picture (wonderful gift for Christmas), with 50% 

you are supporting our Parish! 

Have a peaceful weekend!  Fr Tamas 

SPECIAL INVITATION IN SEPTEMBER 

4. First Friday Adoration: 7,00: Adoration, 7,30AM: Mass followed by Adoration up to the 7PM Mass in 

Hungarian, followed by Adoration with taizei songs 

5. 7,00AM: Adoration, 7,30AM: Mass, followed by „Lectio Divina”. 4,30: Adoration. 5PM: Mass with the 

Holy Trinity Community’s ministry 

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

oration, 5PM: Vigil Mass 

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

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

 

 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 8-10AM, just after the morning Mass, 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

