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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 4. 
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!     
 

HÁLA van bennem a telitett elmúlt hétvége sok ajándéka miatt! Olyan volt ez, mint a képen a kézben tartott 

csodás szőlőfürtök! A cserkészek ajándéka a finom ételekkel, az elsőáldozósok szép felkészülése és sok 

minden más a közösség erejét mutatta meg. Legyen bátorság bennünk a közösség megtartására úgy, hogy 

közben továbbra is figyelünk a covidos előírások betartására!  

 

VÁRUNK szeretettel elsőpénteki szentségimádáson 8AM-7PM között. 7PM: mise, majd szentségimádás, 

Taize-i zenével. Szombaton a Magyar Iskola online tanítás első napja. Cserkész gyűlés. 7AM: 

szentségimádás, 7,30: Mise, majd „Lectio Divina”, közös bibliai elmélkedés angolul (hó 1. szombatján); 

11AM: Mennyei Ízek-Online Főzőklub Tausz Gyuszival: Bableves és szilvásgombóc. 4,30: Szentségimádás, 

majd 5PM. Vigil Mass (Holy Trinity Community szolgálatával). Vasárnap 9 és 11AM: Mise, majd a havi 

MIK Ifjúsági és Ministráns találkozó indul újra; Mária Kongregáció. Süteményvásár elvitelre az erdélyi 

gyermekek számára. 3PM: „Veni Sancte” mise Guelph (St Joseph) 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAPRA! Előző héten azt kérdeztem, hogy: vannak-e tettek szavaid mö-

gött?.... Most - szüret idején - Jézus azt kérdezi, hogy van-e gyümölcse életednek? (Mt 21.33-46) Annak, amit 

Ő bízott rád? Egyáltalán észreveszed, hogy mit bízott rád?  

KÉRDÉSEK megfontolásra:1. Mit bízott rád Isten? 2. „Isten biztosan ad növekedést, a mi feladatunk olyan 

helyzetet teremteni, amelyben a növekedés megvalósulhat.” Így gondolod ezt te is? 3. Mikor, miben hozol 

gyümölcsöt és mikor nem? Hogyan gazdálkodsz a rád bízott szülővel, talentumokkal? 

A készületben segít a Bibliakör és az 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 .... Szentlélek támasszon új missziós tavaszt minden megke-

resztelt számára és Krisztus egyházának minden küldötte számára! 

 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)  

Kívánok közösségünk nevében áldott 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://watch.formed.org/lectio-prayer-with-dr-tim-gray
https://youtu.be/dUb7SVaJ_BA
https://youtu.be/dUb7SVaJ_BA
https://youtu.be/9CsP0zgmK-o
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 

2. Elsőpénteki szentségimádás 8AM-7PM. 7PM: mise, majd szentségimádás, Taize-i zenével 

3. Magyar Iskola online tanítás első napja. Cserkész gyűlés. 7AM: szentségimádás, 7,30: Mise, majd 

„Lectio Divina”, közös bibliai elmélkedés angolul (hó 1. szombatján); 11AM: Mennyei Ízek-Online Főző-

klub Tausz Gyuszival: Bableves és szilvásgombóc. 4,30: Szentségimádás, majd 5PM. Vigil Mass (Holy 

Trinity Community szolgálatával) 

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

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

7. 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással, majd nyugdíjasklub. 8PM: Bibliakör online 

10. 10-11AM: Szülői Klub online 

11. 9 és 11AM: Hálaadási Mise. 12-1PM: Közösségi Fórum (részletek lent) 3PM: online Könyvklub, Petelei 

István: A székek 

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. 8-12AM: 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 javára: töltött csirke, paprikás krumpli, savanyúság). Kérjük elő-

re megrendelni és kifizetni az irodán ($15) 

31. 3PM: Életmód: Stressz a covid idején (online). 4,30: Szentségimádás majd 5PM. Vigil Mass, 6PM: 

Vesperás Varnus Xavér orgonaművésszel. 

 

FOTÓKIÁLLÍTÁS Tóth Judit: A Négy Évszak / The Four Seasons megtekinthető október 18.ig vasár-

naponként az Erzsébet Galériában. A kiállított képek megvásárolhatók, áruk 50%-a közösségünk támo-

gatását szolgálja! Köszönjük a művész és a vásárlók nagylelkűséget! Válaszd ki karácsonyi ajándékodat! 

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? (3) 

Kibővített Egyháztanácsunk találkozásának második átbeszélt pontja ez volt: „Isten biztosan ad 

növekedést (nem feltétlenül a több, hanem a mélyebb felé vezetve), a mi feladatunk olyan helyzetet terem-

teni, amelyben a növekedés megvalósulhat.” Igy gondolod ezt te is?  

 Ha van véleményed erről, kérjük, hogy írd meg az irodának vagy Tamás atyának!  

 Aki szeretne erről és bármilyen már közösségi témáról személyesen beszélgetni egy közösségi fórumon, azt 

várjuk szeretettel október 11. vasárnap 12-1PM között a Hall-ban. 

 

TUDTAD, HOGY KÖZÖSSÉGÜNK INFORMÁCIÓIT TELEFONON IS LÁTHATOD? 

Közösségünk legfontosabb információit okostelefonon is láthatod: teljes plébániai naptár, általános 

információtár, Hírnök, mise és gyóntatási idők; a napi mise olvasmányok, meghallgatható vasárnapi 

prédikáció; plébániai Youtube csatorna és még sok más fontos anyag EGYETLEN GOMBNYOMÁSSAL! 

Ha fiatal vagy, akkor tudod, hogy miért jó ez. Ha van nagymamád, aki nehezen bánik az új online 

világgal: neki mutasd ezt meg, hogy mindent egyhelyen, egyszerűen tudjon megtalálni! 

Töltsd le ezt az applikációt: myParish és ezen belül jelöld be: Saint Elizabeth of Hungary.  

https://watch.formed.org/lectio-prayer-with-dr-tim-gray
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2002/XI.-evf.-2002.-julius-augusztus/A-szekek
http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2002/XI.-evf.-2002.-julius-augusztus/A-szekek
Zoom%20registration%20ready%20at:
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FIGYELEM! ÚJ COVID SZABÁLY: MISE-REGISZTRÁCIÓ 

Az állami rendelkezésekre felkészülve rögzítjük a jelenlévők neveit minden programon annak 

érdekében, hogy megbetegedés esetén azonnal lehessen értesíteni az érintetteket. Ebben kérjük segítségete-

ket: 

A 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. Mivel itt kisebb állandóbb a 

közösség, ezért itt az iroda előre elkészít listákat és ezeket pontosítjuk a misék előtt. Az időseket és akiknek 

jobban kell figyelnünk egészségükre, azokat kérjük, hogy a 9AM-es misére jöjjenek lehetőleg. Minden mise 

előtt az ajtóban a segítők fogják a jelenlévők neveit pontosítani, kiegészíteni. Ahol ez hiányzik, ott a tele-

fonszámot fogjuk a név mellett még kérdezni. A nem regisztráltakat a Hall felé irányítjuk, ahol élőben sugá-

rozzuk a misét és ahová az áldoztató lejön. 

Kérjük, hogy továbbra is figyeljünk az alábbi egészségügyi szabályokra, hogy mindenki biztonságban 

érezhesse magát. Amire figyeljünk: Megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 felett) nem 

szabad a templomba lépni! A vasárnap 11 órás misére kérjük továbbra is az online vagy irodai 

regisztrációt. A szájmaszk 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 (4) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Engesztelő Magyarországért; +id. Málics 

Istvánért 11:00 Harperért és Hannáért, keresztelésük alkalmából; Diosady Levente születésnapjára; egy várandós 

asszony, Amanda Stuart,  és születendő gyermeke egészségéért; a Mária Kongregáció élő és +tagjaiért; +a 

tisztítótűzben szenvedő lelkekért; +Farkas és Börzsönyi szülőkért; +Tréki Lenkéért; +Simándi Ágnesért, 5. 

évforduló; +Lajos Ferencért; +Hasuló Icáért; +Kurencs Annáért 

Hétfő / Monday (5) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Tóth Stefánia; birthday blessings on 

Havilah Dsa; blessings on Ryan Carvalho and family; for +Yvonne Pinto; for blessings on Fr Tamas; for blessings 

on Thelma Cantos on her birthday 

Kedd / Tuesday (6) 7:30 for our +Jesuits; blessings on Simone Carvalho and family; good health and happiness 

for Ryan Carvalho and family; for +Rudy Robles; for spiritual blessings on Carlos Ramos 

Szerda / Wednesday (7) Our Lady of the Rosary 7:30 for Jesuit vocations; for the healing of Emily Beaton-

Plewes; blessings and good health for Antonio Joshua; good health, happiness and success for Marc Carvalho; for 

+Timmy Gil; for deeper conversion for Noel Viola; for +Farkas Julie, 1. anniversary 

Csütörtök / Thursday (8) Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya 7:30 for the conversion of non-believers; for 

+Bernadette Carvalho; blessings on Liam, Bill and Danielle Castellino; good health for Francesca and Krishnan; 

for the complete healing of Margarita Flores 

Péntek / Friday (9) 7:30 for our benefactors; birthday blessings on Jeswyn Devas; good health and blessings on 

Ryan Carvalho and family; for a successful surgery for Fr Scott Lewis 

Szombat / Saturday (10) 7:30 for world peace; blessings on Peter Carvalho and family; for a speedy recovery 

for Fr Scott Lewis 5 PM for Etelka and +Pál 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Lakatos Liam 

Elsőáldozás: Bán Dominik Péter, Diósady Benedek Géza, Edwards Kyna Abigail, Fajta-Arriagada Natasha, Götz 

Melánia Yasmin, Hering Lexi, Hering Luke, Hering Matthias, Hering Robert, Jákó Márkus, Kismarczi Isabel, 

Lengyel Sándor Rimando, Németh Péter, Tabay Beatrice, Tabay Konrád 

Temetés: +Lajos Ferenc (98) gyászmiséje október 6-án lesz 11 órakor templomunkban. 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Tasi János emlékére: Luzviminda Tasi 

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). Így támogathatja közösségünket legegysze-

rűbben, 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 

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 4, 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! 

 

This week’s readings remind us that the Lord of the vineyard is the God of hosts, the master of creation and 

the giver of all gifts. The texts invite us to reflect on both the Lord’s giving of such gifts and on our 

acceptance of them. As we read and ponder, we see that, sometimes, the gifts are met with unproductivity and 

at other times they are even misused (Mt. 21.28-32) You and me: we all have got our “vineyards” to 

cultivate, our  “talents” to invest. But do you produce fruit? Do you trust growth given by God? 

We invite you on Friday 8AM-7PM: First Friday Adoration. 7,30-8,30PM: Adoration with Taize music. On 

Sunday between 2-3PM: Life Chain (one-hour silent witness for unborn children) at the corner of Bayview 

and Sheppard. 

 

Have a peaceful weekend!   

Fr Tamas 

SPECIAL INVITATIONS IN OCTOBER 

2. 8AM-7PM: First Friday Adoration. 7,30-8,30PM: Adoration with Taize music 

4. 2-3PM: Life Chain (one-hour silent witness for unborn children) at the corner of Bayview and Sheppard. 

10. 7,00AM: Adoration, 7,30AM: Mass, followed by a fall CAFE and appreciation of our helpers!     

12:30PM: Rosary Rally 

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! 

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
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

