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. november 1.
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!
Mindenszentek napján ünnepeljük szentjeinket, akik irgalmat nyertek és Istennel vannak. Halottak Napja
rossz elnevezés, mert a “Halottak Napján” is élő személyekről emlékezünk meg, akik szintén irgalmat kaptak, de még Isten kegyelmére van szükségük, hogy ajándékuk teljes legyen. Imádkozzunk velük, hogy Isten
átölelje őket, és VELE legyenek mindörökre. Őróluk a magyar nyelv úgy beszél, hogy “tisztító tűzben“ szenvednek. De a “tisztító tűz” kifejezés is félreérthető, hacsak nem a szeretet tüzére gondolunk, amely minden
rossz hajlamot és hibát kitöröl a lélekből és Isten jóságával elönti azt mindörökre. Így emlékezzünk most
Isten szentjeiről, akik az égben vannak, és azokról, akik a földön meghaltak, de élnek és az ég felé úton vannak és saját magunkról is.
S ha te is vágysz erre az életre, akkor figyelj arra, hogy megtapasztalod-e és gyakorlod-e a szeretetet: az
Istenszeretetet és vele önmagad és felebarátod helyes szeretetét? Nem a pusztán érzelmet, hanem egy olyan
személyes, tudatos döntést Isten mellett, amiből tettek származnak? Jézus most vasárnap megmutatja a
Boldogságokat, mint az ő személyes útját. Mersz-e vele menni?
VÁRUNK szeretettel szombaton, Halottak napi temetőlátogatásra: 10AM: a templomtól indulás a York temetőbe, illetve 2PM: indulás a Mount Pleasant temetőbe. 2PM: Könyvklub: Móra Ferenc, A szeptemberi
emlék. 3PM: Életmód: Stressz a covid idején (online képzés, részletek lent). 4,30: Szentségimádás Oláh Imre
orgonajátékéval (Adorn yourself o dear soul by J. S. Bach) 5PM. Vigil Mass, 6PM: Online Vesperás:
Varnus Xavér. Vasárnap Mindenszentek: Téli óraváltás! 9 és 11AM: Mise, Mária-Kongregáció imája.
2PM: Filmklub beszélgetés 2PM ezen a zoom linken: https://us02web.zoom.us/j/3976980522 (Meeting ID:
397 698 0522) 3PM: MIK Ifjúsági és Ministráns találkozó online.
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK: Menj ki egy csendes temetőbe, gondolj a halottjaidra: kik adnak neked példát e boldogságok
megélésében? Akarod-e ezt az utat járni? - válaszolj magadnak, de őszintén!
A készületben segít a félórás Bibliakör és a kétperces Üzenet. Aki szeretne hetente egy kiscsoportos online
bibliakörbe bekapcsolódni, az jelezze az irodán. Szerda 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással. Ha
nehéz a családban a gyermekekkel megértetni hogy miért jó szelídnek lenni, nézzetek meg erről egy jó rajzfilmet!
 A vasárnap 11 órás misére kérjük továbbra is az online vagy az irodai regisztrációt! Az ünnepre való tekintettel a megadott létszám felettiek a Hallban vehetnek részt a misén. Misénkbe online is bekapcsolódhatsz
vasárnap 11AM (YouTube: stetoronto) és meghallgathatod utólag podcast-on.
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 Vasárnapi olvasmányok előre elolvashatók magyarul:
 Imádkozzunk novemberben Ferenc pápával, hogy a

https://igenaptar.katolikus.hu
robotika és a mesterséges intelligencia fejlődése min-

dig az emberiség szolgálatára legyen.
 Szeretnél misét felajánlani szeretteidért? Hívjad fel az irodát vagy küld el emailben, hogy kiért ajánlod fel a
misét és mikorra szeretnéd a misét? (szte.iroda@gmail.com)
Kívánok közösségünk nevében áldott hétvégét! Tamás atya

ESEMÉNYNAPTÁR: OKTÓBER – változhat az új korlátozások miatt!
31. Halottak napi temetőlátogatás: 10AM: a templomtól indulás a York temetőbe, illetve 2PM: indulás a
Mount Pleasant temetőbe. 2PM: Könyvklub: Móra Ferenc, A szeptemberi emlék. 3PM: Életmód: Stressz a
covid idején (online képzés, részletek lent). 4,30: Szentségimádás Oláh Imre orgonajátékéval (Adorn
yourself o dear soul by J. S. Bach) 5PM. Vigil Mass, 6PM: Online Vesperás: Varnus Xavér
NOVEMBER
1. Mindenszentek: Téli óraváltás! 9 és 11AM: Mise, Mária-Kongregáció imája. 2PM: Filmklub közösen a
Főkonzulátussal! Szombaton 3PM-től látható a konzulátusi FB oldalon a LINK, ahol meg tudod nézni a
Macskafogót, e klasszikus magyar animációs filmet! Ha tetszett, kapcsolódj be az Új Filmklub beszélgetésbe vasárnap 2PM ezen a zoom linken: https://us02web.zoom.us/j/3976980522 (Meeting ID: 397 698
0522) 3PM: MIK Ifjúsági és Ministráns találkozó online.
4. 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással, majd nyugdíjasklub. 8PM: Bibliakör online
5. 1PM: Belvárosi mise és gyóntatás a Rákóczi Villában
6. Elsőpénteki szentségimádás 8AM-7PM. 7PM: mise, majd szentségimádás, Taize-i zenével
7. Magyar Iskola online; Cserkész gyűlés. 7AM: szentségimádás, 7,30: Mise, majd „Lectio Divina”, közös
bibliai elmélkedés angolul (hó 1. szombatján); 11AM: Mennyei Ízek online: „Hétköznapi vacsora – gyors
és finom”. 4,30PM: Szentségimádás, majd 5PM: Vigil Mass (Holy Trinity Community szolgálatával)
8. 9 és 11AM: Mise. 12PM: Trianoni megemlékezés a templomban és a Hagyományőrző Könyvtár kiállítása, könyvvására és 15 perces virtuális műsora a művészetekről (15 percenként ismételve) a Hall-ban, ahol
10 fős csoportok tartózkodhatnak egyszerre.
11. 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással, majd nyugdíjasklub. 8PM: Bibliakör online
14. Magyar Iskola online; Cserkész gyűlés. 4,30: Szentségimádás, majd 5PM: Vigil Mass
15. 9 és 11AM: Búcsúmise, ünnepi műsor. Köszöntőt mond Vass-Salazar Mária nagykövetasszony.
17. 7PM: Jezsuita lelkiségről online: St. Ignatius of Loyola by Scott Lewis. Regisztráció itt!
Hálásan köszönjük az elmúlt hétvégén a finom ebéd előkészítését vállalók, Remsei Marika és barátainak áldozatos munkáját.

HALOTTAK NAPJA
Plébániánk november folyamán szeretne különösen is megemlékezni szeretett halottjainkra. Kérjük, hogy
küldjék el az iroda címére vagy az oltár előtt lévő kosárba tegyék be szeretteik nevét. Értük különösen is
imádkozunk egész novemberben.
Torontonak nincs külön magyar temetője, ezért két olyan közeli temetőbe megyünk, ahol sokan nyugszanak.
Október 31-én, Halottak napján temetőlátogatás és ima a magyar parcelláknál: 10AM: a templomtól indulás
a York temetőbe, illetve 2PM: indulás a Mount Pleasant temetőbe. Mindkét nap kocsikkal lehet kimenni a
sírokhoz, ahol igyekszünk az elérhető magyar sírokhoz eljutni és egy-egy gyertyát meggyújtani értük.
November 1-én, a Mindenszentek ünnepi miséin emlékezünk rájuk.
Szomorú aktualitása az emléknapnak, hogy újabb lépéssel haladt előre a MAID eutanázia törvény elfogadtatása. Most még van lehetőség írni a saját helyi képviselőnek erre a LINKRE kattintva!
SEGÍTSÜK EGYMÁST E STRESSZES IDŐBEN!
STRESSZ ÉS COVID19 címmel Zoom webinart szervezünk hasznos tudnivalókkal arról, hogy hogyan
kezeljük, illetve előzzük meg stresszhelyzeteinket a járvány idejen… Hart Judit vár szeretettel október 31.
15:00-16:00pm között. Join Zoom: https://tdsb-ca.zoom.us/j/92304512327. Meeting ID: 923 0451 2327
TUDTAD, HOGY KÖZÖSSÉGÜNKRŐL LEGJOBB A FACEBOOK-ON TÁJÉKOZÓDNI?
Friss, képes beszámolókat, lelki tartalmakat közösségünkről legjobban a Facebook oldalunkon találsz meg.
Jelöld be oldalunkat: https://www.facebook.com/stetoronto. Van egy angol nyelvű FB oldalunk is.
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ISMÉTLÉS: Használd a myParish telefonos applikációt, hogy mindent egy helyen megtalálj! Keresd meg
az okos-TV-n plébániánk Youtube csatornáját! Telefonodra töltsd le közösségünk Spotify Podcast oldalát!
Ismerd meg közösségünk magyar és angol honlapját!
ÚJ KÖNYVEK, ÚJSÁGOK
A SZIV magazin új száma elérhető az irodán: Föld, víz, levegő címmel
Prédikációmban említettem a Biblia mellett azt a két könyvet, ami jó lenne, ha minden családnál meglenne:
a) A Katolikus Egyház Katekizmusa, ami hitünk részletes magyarázata. Ennek egy nagyon ajánlott
könnyebb, rövidebb változata a YOUCAT, az ifjúsági katekizmus, amit felnőtteknek is ajánlunk.
Természetesen mindkét könyv elérhető magyarul és angolul a lenti könyvtárban!
b) Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma összefoglalja Egyházunk tanítását a társadalmunkat,
világunkat érintő nagy kérdésekben. Ennek is sok, nagyszerű, könnyebben olvasható, rövidebb
összefoglalója van: a DOCAT, az ifjúsági összegzése; Gerrald Darring: Catholic Social Teaching. A guide;
Winifredo Nieras: Catholic Social Teaching for 12 graders. Ezek nagyon jó összegzések, és most már mind
elérhetők a könyvtárunkban – s persze megvehetők a neten.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (1) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Engesztelő Magyarországért; +családtagokért; for
+Lucie Jermy; +Cristiano és Andrea Pangrazio-ért; +Hidasi Lajosért; +Gelesits Lászlóért; +Hein Máriáért és Fred-ért;
+Verseghy Ferencért 11:00 a Mária Kongregáció élő és +tagjaiért; Farkas Mária 97. születésnapjára; Benczik György
felgyógyulásáért; Farkas Andrásért; +Bátori és Horváth szülőkért és testvérekért; +id. Horváth Ferencért; +ifj. Horváth
Ferencért; Melkó család +tagjaiért; +Konyicska Annáért; +Csizmazia Jánosért; +Hári szülőkért és testvérekért;
+Schneeflock szülőkért és testvérekért; +Antal Zsuzsannáért; +Koszonits Imréért; +Kiss és Koszonits szülőkért és
testvérekért; +id. Szőke Istvánért és a család halottaiért; +Elek szülőkért; +Házy Ildikóért; +Somorjai Lászlóért, 5.
évforduló; Magdi minden halottjáért; Engyel és Kelemen családok halottjaiért; Neubauer és Lakatos családokért;
Anikó +szüleiért és családtagjaiért; Székely szülőkért és Bokor szülőkért; +Borbély Erzsébetért, 1. évforduló;
Mészáros, Kelecsényi és Kovács családok +tagjaiért; +Juretic és Behon családtagokért; +Kády Editért és családjáért;
+Berki Anikóért, Berki Vivienért, Berki Istvánért és Istvánnéért; +Horváth Lászlóért; +rokonokért és ismerősökért;
+Dala családért és Gyurkó családért; +édesanyáért, Doroghy Editért; +Pável Georg-ért; +Doroghy családtagokért;
hálából, Zydron Margitért és Nemes Lajosért; +Benkő Pál Györgyért; +Nádudvari Istvánnéért; +nagyszülőkért;
+Polgár Zoltánért és Rozáliáért; +Szendi Lajosért; élő és +Szervó és Szendi családtagokért; a tisztítótűzben szenvedő
lelkekért; +Kiss Jusztináért és Béláért; +Szőke Gizelláért; +Vaskovics Irénért
Hétfő / Monday (2) All Souls’ Day 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Varazsdi Anna and Alajos; for
Antonia Dytoc and family; for +Antonio & Guia Zarate; for +Leon & Rosario Viola; for +Jose & Perpetual Sazon;
good health and happiness for Ryan Carvalho and family; for the holy souls in Purgatory
Kedd / Tuesday (3) Blessed Rupert Mayer 7:30 for our +Jesuits; for +Chito & Florencio Viola; for +Ellie Aguilar,
Matt Puno & Josie Paras; for blessings on Thor & Margie Nicolas; for +Bernadette Carvalho; good health for Simone
Carvalho and family
Szerda / Wednesday (4) Saint Charles Borromeo 7:30 for Jesuit vocations; for +Fr Fernando Suarez and Fr Béla
Somfai; for +Ken & Imelda Muto; for blessings on Mary Ann and Arthur Medina; birthday blessings on Carl Dsa; for
the forgotten souls in Purgatory
Csütörtök / Thursday (5) Szent Imre herceg; All Saints of the Society of Jesus 7:30 for the conversion of nonbelievers; for +Danny de la Cruz and Gard Florendo; for +Mar Pablo & Paul Mirasol; blessings on Cyril DeLima and
family; good health and happiness of Sylvia Leaver and family
Péntek / Friday (6) 7:30 for our benefactors; for the protection and guidance of USA; for +Emy Cantos and Susan
Severino; for the complete healing of Renith Faminial; success for Ryan Carvalho; for the holy souls in Purgatory 7
PM +Kovács Lászlóért; +Kistóth Béláért
Szombat / Saturday (7) 7:30 for world peace; thanksgiving from Gene and Linda; for all the intentions of the M.E.6
members; for +Bernadette Carvalho and Flory Moraes; good health and happiness for Peter Carvalho and family
5 PM for Etelka and +Pál; for blessings on Ching Artes on her birthday; for +Susan Teves and Roland Paul; birthday
blessings on John Lee
Imádkozzunk a megbérmált gyermekekért: Baksay Christina, Fancsali Zoltán, Götz Róbert, Incze Krisztina, Szabó
Gabriella, Szedlák Ádám, Zádori Dániel
Temetés: +Czvetko Anna (98) gyászmiséje november 14-én lesz 11 órakor templomunkban.
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Dezső György emlékére: Berden Margit, Csizik Margaret és Joe,
Gerencér család, Gerencér Rose, Göncz Mária, Kocsis Ferenc és Katalin, Kocsis József és Margaret, Pickó Mária,
Simonka Frank és Mária, Szele Julianna, Tomso Katalin és John.
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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: November 1, 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: 3rd Sunday of the month at 3pm
Adoration: Weekdays at 7-7:30am; 4th Friday of the month at 7-8pm; Saturday at 4:30-5pm
Reconciliation: before & after Mass

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
The feast of All Saints celebrates the true life in Christ that we are all called to live. Let us meditate the
Beatitudes and acknowledge that we are invited to experience joy and happiness! (Mt 5,1-12)
At the Mass on the Feast remember the loved ones who have died in the past year, leave your In
Memoriam cards with the names of deceased family and friends to be prayed for over the month of
November. This year, in addition to our regularly scheduled Masses, we will have a dedicated All Souls’
Day Mass at 7,30am on Monday, November 2nd to pray for all those who have died.
Sad enough, but there is an actuality: With the passing of euthanasia/assisted suicide legislation in
Parliament in 2016, provinces are now implementing what is called "Medical Assistance in Dying" (MAID).
In Ontario and Nova Scotia, doctors are forced by their regulatory College to refer against their deeply held
moral convictions, and in some provinces there is pressure on faith-based institutions to allow MAID on the
premises. Write a letter to your provincial legislator using THIS LINK.
Have a blessed Sunday! Fr Tamas
SOME SPECIAL PROGRAMS IN ENGLISH IN OCTOBER
31. 7,00AM: Adoration, 7,30AM: Mass. 4,30: Adoration with organ music by Imre Oláh (Adorn yourself
o dear soul by J. S. Bach) 5PM: Vigil Mass. 6PM: Music Vesper online with Xaver Varnus. We visit the
cemeteries close by and pray: 10AM: York & 2PM: Mount Pleasant cemetery.
NOVEMBER
1. Daylight Savings Time ends
2. All Souls’ Day Mass at 7,30am
6. First Friday Adoration 8AM-7PM. 7PM: Mass in Hungarian followed by Adoration with Taize music
7. 7,00AM: Adoration, 7,30AM: Mass, „Lectio Divina”, 4,30: Adoration, 5PM: Vigil Mass (H.Trinity C.)
14. 4,30: Adoration, 5PM: Vigil Mass – St Elizabeth Parish Feast celebration with the English speakers
15. 3PM: Haitian mass in Creole
17. 7PM: Ignatian Spirituality webinar I.: Ignatius of Loyola by Fr Scott Lewis. Register HERE!
 WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above!
PRAY WITH POPE FRANCIS IN NOVEMBER that the progress of robotics and artificial intelligence
may always serve humankind.
 the breath of the Holy Spirit engender a new missionary 'spring' in the Church.
 KEEP SAFE AND COME! 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!




MANY THANKS FOR YOUR DONATION! 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.
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