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 18.
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!
A HÁLAADÁS ünnepét sikerült-e hálával, köszönettel megtartanod? Ne feledd, aki tud hálás lenni, akörül
szeretetteljes lesz a család, életképes a közösség, hiteles az Egyház! A napsugaras napok után pedig készülj
a hidegebb, esős napokra, amikor nehezebb meglátni és megköszönni a jót.
VÁRUNK szeretettel szombaton: a Helikon Gimnázium oktatás indul online! 8-12PM: Kontemplatív Imacsoport. 4,30: Szentségimádás, 5PM. Vigil Mass, majd a fiatal felnőtt csoport hajléktalanokat segítő programja. Vasárnap 9 és 11AM: Missziós Mise, amibe most a Boston-környéki magyarok kapcsolódnak be. Célunk, hogy havonta egyszer a „virtuális plébániánk” távoli tagjai kapcsolódhassanak be imánkba és mutatkozhassanak be röviden a mise után. Karitász ebéd elvitelre a misék után (töltött káposzta $2.50, töltött paprika $5. Kérjük előre megrendelni és kifizetni Elek Babinál: 416 429 7259) vagy az irodán. 12.30PM: Bérmálási mise. FIGYELEM, a múlt heti megszigorítások miatt több tervezett program kerül át online formára
(Vesperás stb.) vagy lesz elhalasztva (Könyvbemutató stb.)
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
Előző héten megtapasztalt igazi hála kifejezi azt, hogy Istentől fogadom el életem, neki köszönöm meg és
örömmel fogadom el meghívását! De kiállsz-e a hétköznapokban a meghívásodért, az Evangélium értékeiért
a hatalom, a politika, a mainstream kultúra elvárásaival szemben is? (Mt 22, 15-21) Ahogy végre a kanadai
nagy egyházi közösségek vezetői felszólaltak az életellenes Bill C-7 ellen!
KÉRDÉSEK megfontolásra: .... Hol ütközött már életedben egy hatalom vagy a „mainstream” kultúra elvárása és az Evangélium értéke és hogyan döntöttél? Mi ad erőt, hogy kiállj értékeidért nyomás, fenyegetés
ellenére is? Mit jelent az életedben, hogy Isten az életed Ura?
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.
 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 megkeresztelt 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 hétvégét! Isten áldjon,
Tamás atya
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ESEMÉNYNAPTÁR: OKTÓBER – változhat az új korlátozások miatt!
17. Helikon Gimnázium oktatás indul online! 8-12PM: Kontemplatív Imacsoport. 11AM: „Unokák és
nagyszülők” online beszélgetés Diósady Klárival és Leventével. 4,30PM: Szentségimádás, 5PM. Vigil
Mass, majd a fiatal felnőtt csoport hajléktalanokat segítő programja
18. 9 és 11AM: Missziós Vasárnapi 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.
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). „Segítő Kezek” tartósétel gyűjtés
31. Hallottak napi temetőlátogatás és ima a magyar parcelláknál: 10AM: a templomtól indulás a York
temetőbe, illetve 7PM: indulás a Mount Pleasant temetőbe. 3PM: Életmód: Stressz a covid idején (online
képzés). 4,30: Szentségimádás majd 5PM. Vigil Mass, 6PM: Online Vesperás: Varnus Xavér
NOVEMBER
1. 9 és 11AM: Mise majd a havi MIK Ifjúsági és Ministráns találkozó. 3PM: Könyvklub: Móra Ferenc, A
szeptemberi emlék https://www.szepi.hu/irodalom/kedvenc/kt_131.html
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); 4,30: Szentségimádás, majd 5PM. Vigil Mass (Holy Trinity
Community szolgálatával)
Figyelem! Több programunk, mint pl. az Írószövetségi könyv bemutató el lett halasztva a vírus miatt egy
későbbi időpontra vagy online tartjuk meg, mint a Vesperást.
KÖSZÖNJÜK, HOGY SEGÍTITEK MEGTARTANI A COVID SZABÁLYOKAT!
Az állami rendelkezések alapján templomunkban továbbra is találkozhatunk az alábbi feltételekkel:
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, 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. Az időseket és akiknek
jobban kell figyelnünk egészségükre, azokat kérjük, hogy a 9AM-es misére jöjjenek lehetőleg.
Amire figyeljünk: Megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 felett) nem szabad a
templomba lépni! A maszk viselése kötelező! Kérjük, tartsa meg a 6 lábnyi távolságot, ne fogjon kezet és ne
énekeljen. A szentmise után is tartsuk meg a távolságot!
KAPCSOLÓDJ BE A MAGYAR OKTATÁSBA!
A HELIKON GIMNÁZIUM elindul a mostani hétvégén! Érdemes bekapcsolódni,
még lehet jelentkezni online! Információ a programról angolul:
http://heliconsociety.com/html/high_school_program.html, és a magyar leírás:
http://heliconsociety.com/html/kozepiskolai_program.html
ÚJ! A „MAGYAR MIND IDEGEN NYELV” program azok számára van, akik nem tudnak bekapcsolódni még a Magyar Iskola vagy a Helikon Gimnázium programjába. Idén e program is online formában
van, de egy új lehetőséggel kibővült. Sándor Ilona tanárnő jóvoltából olyan anyagokat helyezünk el a
https://stetoronto.org honlapunkon (felső menüsor, oktatás címszó alatt), amik immár egészen egyéni formában is bármikor használhatók. Ha egy nagyszülő szeretne játékos, értelmes anyagot keresni az unoka nyelvi
fejlődéséhez, itt megtalálja!
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TUDTAD, HOGY VASÁRNAPI PRÉDIKÁCIÓT TELEFONODON MEGHALLGATHATOD? (3)
Sokat utazol? Közösségünk vasárnapi 11 órás miséjének prédikációját audio változatban bármikor
meghallgathatod, ha szeretnél még gondolkozni rajta. Telefonodra töltsd le a Spotify Podcast alkalmazást és benne keresd ki: STE - Szent Erzsébet plébánia - Toronto
ISMÉTLÉS: Használd a myParish telefonos applikációt, hogy mindent egy helyen megtalálj!
Keresd meg az okot-TV-n plébániánk Youtube csatornáját!
SZERETNÉD JOBBAN MEGISMERNI A JEZSUITÁKAT?
A virtual pilgrimage will follow the life of Jesuit founder St. Ignatius of Loyola from his early days ... The
journey, presented by the Institute for Advanced Jesuit Studies at Boston College in collaboration with the
University's C21 Center and Roche Center for Catholic Education, begins October 11 and will end on January 1, 2021. The virtual journey is available via an app for iOS devices.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (18) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; Engesztelő Magyarországért; Éváért és
Zoltánért; +Molnár Jánosért; +Mezey Péterért; Prokec és Pataki családok élő és +tagjaiért 11:00 +O’Hearn
Audrey-ért; +Lendvay Kláráért; +Reiman Walterért; +Mezey Péterért
Hétfő / Monday (19) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for blessings on Alma Patricio on her
birthday; for +Francis Lobo; thanksgiving to Jesus and Mary Help of Christians for favours received; for
+Ellie Aguilar; for blessings on Fr Leslie and Fr Blaise
Kedd / Tuesday (20) 7:30 for our +Jesuits; for blessings on Jun Fabella on his birthday; for +John Alvares;
blessings on Ryan Carvalho and family; good health and happiness for Simone Carvalho and family; for
blessings on Fr Tamas and Fr Jeff Shannon
Szerda / Wednesday (21) 7:30 for Jesuit vocations; for the healing of Emily Beaton-Plewes; birthday blessings on Crystal and Kristoff Menezes; for +Florinda Moraes; for blessings on Fr Scott Lewis
Csütörtök / Thursday (22) Saint John Paul II 7:30 for the conversion of non-believers; for blessings and
protection of Harvey, Marlene & Haley Dytoc-Fong; blessings on Lydia and Brian Alvares; thanksgiving to
St Anthony of Padua for favours received; for the complete healing of Adelaide
Péntek / Friday (23) Saint John of Capistrano 7:30 for our benefactors; good health and happiness for
Ryan Carvalho and family; thanksgiving to St. Jude Thaddeus for favours received; birthday blessings on
Astrea Dsa; for blessings on and protection of Aidan, Miles, Olivia and Sydney
Szombat / Saturday (24) 7:30 for world peace; good health and happiness for Peter Carvalho and family;
thanksgiving to St Michael for favours received; for +Fr Fernando Suarez 5 PM for Etelka and +Pál; for
blessings and protection of Randy & Evelyn Audas; thanksgiving to Mother Teresa for favours received; for
the Holy Souls in Purgatory
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Regele Maya, Varga Anthony
Temetés: +Eugene (Jenő) Koronya (91) temetése október 17-én lesz 3 órakor templomunkban
+Dezső György (81) gyászmiséje október 24-én lesz 1 órakor templomunkban.
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Lajos Ferenc emlékére: Farkas Ágnes, dr. Forbáth Péter,
Magyaródy Tamás és dr. Jeney Kriszta

MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
Missiós Vasárnap lesz most hétvégén, amikor a világ minden részén lévő missziós szolgálatokra, szegény
egyházi közösségekért imádkozunk és azok támogatására gyűjtünk. Ismered a mai világ misszióit? Legyen
tudatos bennünk, hogy ma is szükség van az Evangélium hirdetésére!
Köszönjük a nagylelkű adakozást! 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 adományozás könnyen: 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.
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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 18, 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!
How was your Thanksgiving? Did you accept his invitation to come to the wedding and enjoy His
hospitality? Have you done it by a real, spiritual thanksgiving, gratitude: do you affirm that our first duty is
to serve God? Yes, we should pay taxes but at the same time Jesus also affirms that our first duty is to serve
God, and to give God what belongs to Him! (Mt 22, 15-21.) Keep your freedom to ask questions emerging
from your faith: Why? Whom does it effect badly? Who do profit from that?(FORMED) Read how the
religious leaders of Canada at last have spoken out against the Bill C-7!
Would you like to know more about the Jesuits and the Ignatian Spirituality? A virtual pilgrimage will
follow the life of Jesuit founder St. Ignatius of Loyola from his early days ... The journey, presented by the
Institute for Advanced Jesuit Studies at Boston College in collaboration with the University's C21 Center
and Roche Center for Catholic Education, begins October 11 and will end on January 1, 2021. The virtual
journey is available via an app for iOS devices.
This Sunday’s World Mission Day reaffirms “how prayer, reflection and the material help of your offerings
are so many opportunities to participate actively in the mission of Jesus in his Church”. Be a part of it!
Have a blessed Sunday!!
Fr Tamas
SPECIAL INVITATIONS IN OCTOBER
17. 7,00AM: Adoration, 7,30AM: Mass. 4,30: Adoration, 5PM: Vigil Mass of World Mission Day followed
by our community outreach serving the homeless.
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. 6PM: Music Vesper online
NOVEMBER
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.)
 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 missionary '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!
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.
4

