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 25.
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!
KIVÁNOK áldott ünnepet a mai kettős megemlékezésen: Kapisztrán Szent Jánosra emlékezünk, aki elhozta a felszabaditó keresztes csapatokat Nándorfehérvárhoz 1456-ban, és azokra, akik éppen 500 évvel később
ugyancsak ki mertek állni szabadságért, függetlenségért, emberibb életért!
KÖSZÖNÖM a sok visszajelzést a múlt vasárnapi mise és prédikáció kapcsán! Valóban személyesen fontos
számomra az, hogy mi következik az Evangéliumból saját életem és a tágabb társadalom számára? Előző
héten azt kérdeztem, hogy kiállsz-e a hétköznapokban a meghívásodért, az Evangélium értékeiért a hatalom,
a politika, a mainstream kultúra elvárásaival szemben is? Sikerült? Jézus ma azt kérdezi, hogy te megtapasztalod-e és gyakorolod-e a szeretet: az Istenszeretetet és vele önmagad és felebarátod helyes szeretetét?
Erre utalna a választott fenti szimbólum. Nem a pusztán érzelmet jelent, hanem egy olyan személyes, tudatos döntést Isten mellett, amiből tettek származnak? (Mt 22,34-40)
VÁRUNK szeretettel pénteken 7-8PM: szentségimádás a Holy Trinity Community szolgálatával. Szombaton
Iskola online, Cserkész kirándulás. 11AM: Orvosklub online. Vasárnap 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
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK megfontolásra: .... Hol kaptál szeretetet, amiért valóban hálás tudsz lenni? Mikor szerettél
valóban szabadon, ingyenesen?
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!
Tamás atya
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ESEMÉNYNAPTÁR: OKTÓBER – változhat az új korlátozások miatt!
23. 7-8PM: szentségimádás a Holy Trinity Community szolgálatával.
24. Iskola online, Cserkész kirándulás. 11AM: Orvosklub online. 4,30: Szentségimádás 5PM: Vigil Mass
25. 9 és 11AM: Mise, 12PM: Paraméter Fotóklub kiállítás-megnyitója az 56-os megemlékezés keretében.
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
28. 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással, majd nyugdíjasklub. 8PM: Bibliakör online
31. Hallottak napja temetőlátogatás és ima a magyar parcelláknál: 10AM: a templomtól indulás a York
temetőbe, illetve 6PM: 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. Mindenszentek: Téli óraváltás! 9 és 11AM: Mise. 12PM: MIK Ifjúsági és Ministráns találkozó, MáriaKongregáció imája. 3PM: Könyvklub: Móra Ferenc, A szeptemberi emlék
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)
8. 9 és 11AM: Mise. 12AM: Trianoni megemlékezés a templomban és a Hagyományőrző Könyvtár kiállítása
a hall-ban. A misék után süteményvásár az udvaron Csaba testvér alapítványa javára.
11. 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással, majd nyugdíjasklub. 8PM: Bibliakör online
1956-RA EMLÉKEZVE
Idén az ünnepeink közösségi megtartása is átalakul, arra azonban még inkább ügyelnünk kell, hogy el ne
maradjon! Kapisztrán Szent Jánosra emlékezünk, aki elhozta a felszabadító keresztes csapatokat
Nándorfehérvárhoz 1456-ban, és azokra, akik éppen 500 évvel később ugyancsak ki mertek állni
szabadságért, függetlenségért, emberibb életért!
 Imádkozz az áldozatokért, akik meghaltak vagy bármilyen formában szenvedtek akkor és azóta
ezen értékekért. A mai evangélium az „idők jeleinek” megkülönböztetéséről szól. Arról, hogy meg
kell tanulnunk értelmezni a ma tapasztalatait ahhoz, hogy tudjunk egy igazabb jövőt teremteni. Ez
ma is igaz!
 Beszélgessetek otthon a családi emlékekről! Mindarról, ami akkor és utána reményt és erőt adott!
 Vasárnap a 11 órás misén a hősökre emlékezünk, majd 12PM: Paraméter Fotóklub kiállításmegnyitóján a fotó klub tagjai állítják ki képeiket az 56-os megemlékezés keretében.
 Nézz meg egy jó magyar filmet! https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/ezek-a-legjobb-filmek1956-rol-2625623
TUDTAD, HOGY KÖZÖSSÉGÜNKNEK VAN MAGYAR ÉS ANGOL HONLAPJA? (4)
Közösségünk kétnyelvű, ezért két honlapot is működtetünk. A magyar nyelvű honlap minden belső
információt tartalmaz. Az angol jobban épít az egyházmegyénk közös honlapjára. Itt találod ezeket:
HU: www.stetoronto.org; ENG: stelizabethofhungary.archtoronto.org;
ISMÉTLÉS: Használd a myParish telefonos applikációt, hogy mindent egy helyen megtalálj! Keresd meg
az okot-TV-n plébániánk Youtube csatornáját! Telefonodra töltsd le közösségünk Spotify Podcast oldalát!
SEGITSÜK AZ IDŐSEINKET! (1)
Többek kérésére íme néhány időseket segítő ingyenes vagy alacsony díjazású program Toronto-ban:
www.toronto.ca: A legnagyobb es legátfogóbb weblap idősekre szabott ingyenes programok listájával az
alábbi témákban: egészségügy, wellness, lakhatás, közlekedés, pénzügyi támogatás és munkavállalás idősek
részére. Info: 416.217.2077
www.mosaichomecare.com: Ez a fontos weblap több mint 60 olyan ügynökséget és/vagy közösségi
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központot foglal magába, amik Toronto es York Region idősek részére üzemeltetett programjait/web oldalait
tartalmazza. Egészségügytől a szórakozásig széleskörű érdeklődést szolgál ez a website.
www.seniortoronto.ca: itt lehet böngészni több mint 60 témában, mint pl. művészet, állami programok
időseknek, hobbik, lakhatás, tanulási programok, művelődési házak es programjaik idősek részére szabva,
ügyvédi és közbiztonsági információk, séta és sporthelyek, valamint társadalmi munkalehetőségek.
www.esssupportservices.ca: Egy nagyon átfogó, jól felepitett website tele idősekre szabott programokkal
4 helyszínnel, mely egészségügyi, étkeztetési, szenior klub, nappali programokkal, illetve éjjeli un. Otthoni
‘respite care’ programokkal rendelkezik. Ezekre a programokra csak szűrés útján lehet jelentkezni. A díjazást
a weblapon a ‘Check out our Rate Card under Fees’ találja meg. Info: 416.243.0127 x 503
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 telefonálás 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!
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (25) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Engesztelő Magyarországért; Gerencsér
Lajosért; +Kovács Jánosért és Erzsébetért; +Kánitsch Saroltáért; +Acsai Ferencért és Ferencnéért; +Neu és Oláh
családtagokért; +Mohácsi Györgyért és Kelemen Jánosért; Kelemen Katherine további jó egészségéért; +Pickó
Józsefért; +Frankó Istvánért 11:00 Berzy Józsefért; +Barna Józsefért; +dr. Körmendy Bubik Ágnesért; +Diosady
Pálert; +Hasulo Icáért
Hétfő / Monday (26) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Lakatos Antalné; good health and happiness
of Lana Alexeenko; blessings on Edna Pinto; success for Ryan Carvalho
Kedd / Tuesday (27) 7:30 for our +Jesuits; for the successful surgery of Benczik George; for +Eugenia Gomes;
birthday blessings on Jean DSouza and Logan Godinho; good health and happiness on David, Simone and Francis
Szerda / Wednesday (28) Saint Simon and Saint Jude 7:30 for Jesuit vocations; for the healing of Emily BeatonPlewes; for +Emil, anniversary; birthday blessings on Ethan Carvalho; good health and happiness on Ryan Carvalho
and family; for +Arvi Barbosa; blessings on Ana Barbosa and family
Csütörtök / Thursday (29) 7:30 for the conversion of non-believers; birthday blessings on Gloria and Osmond
Remedios; for +Clare Dsa
Péntek / Friday (30) Blessed Dominic Collins religious, martyr, and his companions 7:30 for our benefactors;
blessings on Ryan Carvalho and family; good health and happiness for Anita Dsa and family
Szombat / Saturday (31) Saint Alphonsus Rodríguez religious 7:30 for world peace; blessings for Frank on his
birthday; blessings on Peter Carvalho and family; good health and happiness for Cynthia Dsa and family; for +John
Alvares 5 PM for Etelka and +Pál
+Temetés: Dezső György (81) gyászmiséje október 24-én lesz 1 órakor templomunkban.
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Forrai Zsuzsa emlékére: Engyel Terézia

MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
FELAJÁNLÁS: jó minőségű tolókocsi, járóka, illetve mikrohullámú sütő ingyen átvehető a plébánián.
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 25, 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!
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!
How? In the Gospel (Mt 22, 34-40), Jesus tells us that it is impossible to separate love of God, of self, and
of other people. Jesus’s own life is a demonstration of such all-consuming love in practice. He tells us that
these three facets of love and of faith cannot be separated: they sum up the entire biblical story. Start
anywhere, you will experience the growth of the two other sides as well!
Have a blessed Sunday!!
Fr Tamas
SOME SPECIAL PROGRAMS IN ENGLISH IN OCTOBER
23. 7-8PM: Adoration with the Holy Trinity Community.
24. 4,30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass
31. 7,00AM: Adoration, 7,30AM: Mass. 4,30: Adoration, 5PM: Vigil Mass. 6PM: Music Vesper online
with Xaver Varnus. We visit the cemeteries close by and pray where many Hungarians are buried:
10AM: York and 6PM: Mount Pleasant cemetery.
NOVEMBER
1. Daylight Savings Time ends
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.
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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