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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. október 11. 
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!     
 

HÁLAADÁS ünnepén öröm van bennem, mert látom a rengeteg segítséget és megértést a nehéz helyzetünk-

ben is, mert sok személyes vagy névtelen megerősítő visszajelzést kapok Tőletek, mert látom a sok kreativi-

tást és jószándékot a közösségünkben! Köszönöm Nektek ezt most és a ma postázott Hálaadási körlevelem-

ben. 

 

VÁRUNK szeretettel szombaton 10-11AM: Szülői Klub online beszélgetésére. Vasárnap 9 és 11AM: Hála-

adási Mise és ShareLife gyűjtés az egyházmegye szociális szolgálataira. 12-1PM: Közösségi Fórum: Aki 

szeretne bármilyen már közösségi témáról személyesen beszélgetni egy közösségi fórumon, azt várjuk szere-

tettel a Hall-ban. Majd 3PM: online Könyvklub, Petelei István: A székek (Itt olvasható). Hétfőn 9-4PM: 

Hálaadás napi túra: találkozás 9AM a templomnál vagy a helyszínen (részletek lent) 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAPRA!  

Előző héten azt kérdeztem, hogy egyáltalán észreveszed, hogy mit bízott rád Isten? ... Most már nem is kér 

mást Isten, csak hogy fogadd el meghívását és légy vendége. (Mt 22,1-10) Akarod?  

KÉRDÉSEK megfontolásra: 1. Hol vannak életed prioritásai? Hol hagysz helyet Istennek? 2. Mi segí-

ti, mi akadályozza az Ige eljutását a mai emberekhez? 

A készületben segít a félórás Bibliakör és a kétperces Üzenet. Aki szeretne hetente egy kiscsoportos onli-

ne 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 októberben Ferenc pápával, hogy a Szentlélek támasszon új missziós tavaszt minden megke-

resztelt számára és Krisztus egyházának minden küldötte számára! 

 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 hálaadási 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://youtu.be/4FzgWrSo0h0
https://www.youtube.com/watch?v=xDfq0tyaH0Y&feature=youtu.be&ab_channel=ShareLifeArchToronto
https://youtu.be/qPxQ-mIYFF4
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2002/XI.-evf.-2002.-julius-augusztus/A-szekek
https://youtu.be/OwGg3Xw3jrw
https://youtu.be/lu9zp2JHjtM
https://vimeo.com/466215370
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://open.spotify.com/show/19qkIfk9nVOzvRURORhPrI
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/ferenc-papa-oktoberi-imaszandeka-misszios-lelkuletert
mailto:szte.iroda@gmail.com
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ESEMÉNYNAPTÁR: OKTÓBER 

10. 10-11AM: Szülői Klub online 

11. 9 és 11AM: Hálaadási Mise – ShareLife gyűjtés. 12-1PM: Közösségi Fórum (részletek lent) 3PM: 

online Könyvklub, Petelei István: A székek (Itt olvasható) 

12. 9-4PM: Hálaadás napi túra: találkozás 9AM a templomnál vagy a helyszínen: MILTON, Rattlesnake 

Point (7200 Appleby Line, Milton, ON L9E 0M9) A résztvevőknek az autójuk rendszáma szerint kell egy 

héttel előtte foglalni helyet közvetlenül a park telefonszámán 905-854-0262 vagy online: PARKVISIT.CA 

14. 12-1PM: Bibliakör-találkozás, nyugdíjasklub. 6,30-8PM: Rózsafüzér-készítés. 8PM: Bibliakör online 

15. 11AM-1PM: European Conflicted Heritage: Trianon online conference, UofT. Registration here. 

17. Helikon Gimnázium oktatás indul online! 8-12PM: Kontemplatív Imacsoport. 4,30: Szentségimádás, 

5PM. Vigil Mass 

18. 9 és 11AM: Missziós Mise. Karitász ebéd elvitelre a misék után (töltött káposzta $2.50, töltött paprika $5. 

Kérjük előre megrendelni és kifizetni Elek Babinál: 416 429 7259) 12.30PM: Bérmálási mise. 12:30: 

Irodalmi Délután. A Kanadai Magyar Írószövetség új antológiájának a könyvbemutatója. 

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

23. 7-8PM: szentségimádás a Holy Trinity Community szolgálatával. 

24. Cserkész kirándulás. 11AM: Orvosklub online 

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

Délvidéki Klub szervezésében, a templom hall átépítése támogatására: töltött csirke, paprikás krumpli, 

dinsztelt káposzta). Kérjük előre megrendelni és kifizetni az irodán ($15) 

31. Hallottak napi temetőlátogatás és ima a magyar parcelláknál: 10AM: a templomtól indulás a Mount 

Pleasant temetőbe, illetve 7PM: indulás a York temetőbe. 3PM: Életmód: Stressz a covid idején (online). 

4,30: Szentségimádás majd 5PM. Vigil Mass, 6PM: Vesperás Varnus Xavér orgonaművésszel. 

 

INDULNAK AZ ELSŐÁLDOZÁSI ÉS BÉRMÁLÁSI FELKÉSZITŐK november elején! Elsőáldozási 

csoportot szombatonként 2-3,30PM között tervezzük a templomban, míg a bérmálási felkészítőt személyes 

és online kevert formában. Kérjük a jelentkezést az irodán október 25-ig! 

 

KÖZÖSSÉGI FÓRUM: MERRE TOVÁBB, SZENT ERZSÉBET KÖZÖSSÉGE? (4) 

Kibővített Egyháztanácsunk keretében hívunk arra, hogy mond el véleményedet, különös tekintettel 

arra, hogy mi segítene neked és ismerőseidnek a jelen, korlátozásokkal teli időszakban?  

Aki szeretne erről vagy bármilyen már közösségi témáról személyesen beszélgetni, kérdését feltenni egy 

közösségi fórumon, azt várjuk szeretettel október 11. vasárnap 12-1PM között a Hall-ban. Kérdés vagy 

javaslat írásban vagy telefonon is elküldhető! 

 

TUDTAD, HOGY VASÁRNAPI MISÉNKET A TV-N IS LÁTHATOD? (2) 
Közösségünk vasárnapi 11 órás miséjét élőben is közvetítjük a betegek, idősek vagy távolabb lakók 

számára. A modern, „okos” Tv-én keresd meg a YouTube csatornát és írd be a plébániai csatornánk 

címét: stetoronto 

ISMÉTLÉS: használd a myParish telefonos applikációt, hogy mindent egy helyen megtalálj! 

 

VÉDJÜK EGYMÁS EGÉSZSÉGÉT! 

Ha a COVID-ra jellemző tüneteket érzel vagy pozitívan tesztelt személlyel találkoztál, kérjük, hogy 

maradj otthon! További segítőket a misék utána fertőtlenítésre örömmel várunk! 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (11) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Engesztelő Magyarországért; +Hiedl Attiláért, 

10. évforduló 11:00 Mezei Péter felgyógyulásáért; +Szilárd Istvánért; Hanák és Bozsó családok +tagjaiért; 

+Harvey-ért, 17. évforduló 

Hétfő / Monday (12) Thanksgiving Day 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; thanksgiving to Jesus 

from Gene and Linda and family; birthday blessings for Conrad Dsa; for +Yu Mo Kit Theresa; good health and 

happiness for Ryan Carvalho and family 

https://youtu.be/4FzgWrSo0h0
https://youtu.be/qPxQ-mIYFF4
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2002/XI.-evf.-2002.-julius-augusztus/A-szekek
file:///C:/Users/Gyula/OneDrive/Office%20shared%20files/Hírnök-kommunikáció/2020/Zoom%20registration%20ready%20at:
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
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Kedd / Tuesday (13) 7:30 for our +Jesuits; blessings on Sarah and Ryan Carvalho and family; good health and 

happiness for Simone Carvalho and family; birthday blessings on Marion Castellino 

Szerda / Wednesday (14) Saint John Ogilvie 7:30 for Jesuit vocations; for the healing of Emily Beaton-Plewes; 

for +Bernadette Carvalho; happiness and success for Ryan Carvalho and family 

Csütörtök / Thursday (15) Saint Teresa of Jesus 7:30 for the conversion of non-believers; blessings and suc-

cess for Ryan Carvalho and family 

Péntek / Friday (16) Szent Hedvig szerzetesnő; Saint Marguerite d’Youville 7:30 for our benefactors; for 

blessings on Susan Pablo on her birthday; happiness and success for Ryan Carvalho and family; blessings on Eric 

Wong and family. 

Szombat / Saturday (17) Saint Ignatius of Antioch 7:30 for world peace; blessings on Jessica Wong; good 

health and happiness for Peter Carvalho and family 5 PM for Etelka and +Pál 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Doiron Hannah, Jakab Róbert, Thompson Harper, Váradi Jordan 

Temetés: +Dezső György (81) gyászmiséje október 24-én lesz 1 órakor templomunkban. 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Lajos Ferenc emlékére: Dala Imre, Elek Rozina, Élő Vince, 

Hári Piroska, Házasok Klubja, Kánitsch Mária, Koszonits Ilona, Markovits Frank és Elizabeth, Pável Mária, 

Rozinka Steve és Rose, Simonka Frank és Mária, Somlai Steve és Anna, Stocker Mária, Sztanyó Laci, Tóth 

Károly és Ilona, Várfi István, Varga László és Farkas Erzsébet, Zydron Margit +Tréki Lenke emlékére: 

Koszonits Ilona 
 

MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK 
A Pénzügyi Bizottság okt. 9-i online ülésén megköszönte Vásárhelyi Péter betegségéig lelkiismeretesen 

végzett munkáját és helyette Jákó Miklóst hívta meg tagjai közé. A PB áttekintette a költségvetést és öröm-

mel fogadta, hogy a Plébánia 65ezer CAD többlettel zárta az első félévet sok tényező együttes hatásaként. 

Az összes bevétel $355e, összes kiadás: $290e volt. Fontos látni, hogy a pozitív számok mögött mind al-

kalmi és nem strukturális bevételek állnak: ezekre nem tudunk számítani hosszútávon, bármennyire 

segítettek most. A részletek között a legfontosabb tapasztalat, hogy a járvány hozta nehéz helyzetet ellensú-

lyozta a gyors alkalmazkodás a váratlan helyzethez: takarékosság és a közösségi tagok sok-sok segítsége. 

Habár a mise felajánlások csökkentek, ezt részben ellensúlyozták az 'unspecified' adományok és az új, online 

adományok. Kaptunk egy nagy összegű céladományt a termek kialakítására: $10e és három nagy összegű In 

Memory adományt $8.3e, illetve a belső csoportok az épület használathoz járultak hozzá nagylelkűen. Beér-

kezett állami bértámogatás $19ezer és a bér alacsonyabb maradt a tervezettnél. A bérlő Daycare stabilan 

fizette a leállás alatt is a bérleti díjat. Fontos, hogy az új közösségi termek, illetve a templomi 

videóberendezés kifizetése eltolódott a 2. félévre ($19.5e és $4e). Mindez a jó hír valóban megnyugtató és 

biztató a mai kiszámítatlan világban! Köszönet a segítségért! 

 

BESZÁMOLÓ AZ ADOMÁNYOKRÓL JÚLIUS-AUGUSZTUS HÓNAPBAN 

A 2020 július vasárnapi adományok / Sunday Offertory in July $13,602. 2020 július: templom 

fenntartására és megújítására / Building Fund collection received in July 6,285. Share Life adományok 

júliusban / Share Life donation in July is $100. A 2020 augusztus vasárnapi adományok / Sunday 

Offertory in Aug $13,230. 2020 augusztus: templom fenntartására és megújítására / Building Fund 

collection in Aug $6,625. Egyházmegyei gyűjtések augusztusban / Special collection in Aug is $680 

Köszönjük külön is ebben az időben a Rákóczi Alapítvány $2000 támogatását az iskolai felszerelésekhez, a 

Kodály Ensemble $4,500 támogatását az épülethasználathoz és Nemes Lajosnak az Utolsó Vacsora 

domborműre adott $10,000 támogatását.  

Köszönjük a nagylelkű adakozást! Thanks for your generous offerings!  

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 köny-

velés 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 

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: October 11, 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! 

 

I WISH YOU a blessed, a real Thanksgiving Day of joy and gratitude in your hearts! It starts with the 

gratitude for our life: thanks for all who prayed last Sunday at Life Chain, our silent witness for unborn 

children, too. This Sunday we have our 2. ShareLife Collection for all the charitable work of our 

Archdiocese. Many thanks for all your generous support in advance!  

Yes, the images of banquets and feasting, of hospitality and generosity abound in our readings. 

OUR GOSPEL from St Matthew (Mt 22,1-10) offers us a shocking parable of the Kingdom. The messianic 

banquet is offered to all, though some refuse and are rejected. All of us, good and bad alike, have only to 

respond to the invitation. Do you accept it, or do you have other priorities? 

WE INVITE YOU on Saturday at 7,30AM: Mass followed by the appreciation of our helpers! 12:30PM: 

Rosary Rally. 4,30: Adoration, 5PM: Vigil Mass. On the 15th October between 11AM-1PM: European Con-

flicted Heritage: Trianon online conference, UofT. Registration here if you would like to know more about 

us, Hungarians! 

Have a peaceful Thanksgiving weekend!   

Fr Tamas 

SPECIAL INVITATIONS IN OCTOBER 

10. 7,00AM: Adoration, 7,30AM: Mass and appreciation of our helpers! 12:30PM: Rosary Rally. 4,30: 

Adoration, 5PM: Vigil Mass 

15. 11AM-1PM: European Conflicted Heritage: Trianon online conference, UofT. Registration here if you 

would like to know more about us, Hungarians! 

18. 3PM: Haitian Mass in Creole 

23. 7-8PM: Adoration with the Holy Trinity Community.  

31. 7,00AM: Adoration, 7,30AM: Mass. 4,30: Adoration, 5PM: Vigil Mass followed by the Music Vesper  

 

 WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above! 

 PRAY WITH POPE FRANCIS IN OCTOBER that the breath of the Holy Spirit engender a new mission-

ary 'spring' in the Church. 

  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! JULY-AUGUST DONATIONS ON P.3. 

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
https://www.youtube.com/watch?v=xDfq0tyaH0Y&feature=youtu.be&ab_channel=ShareLifeArchToronto
file:///C:/Users/Gyula/OneDrive/Office%20shared%20files/Hírnök-kommunikáció/2020/Zoom%20registration%20ready%20at:
file:///C:/Users/Gyula/OneDrive/Office%20shared%20files/Hírnök-kommunikáció/2020/Zoom%20registration%20ready%20at:
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-10/pope-prayer-intention-october-missionary-month.html
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

