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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. november 15. 
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!     
Eljött Szent Erzsébet napja, közösségünk búcsúünnepe. Örömmel jelzem, hogy templomunkban a szentmisét 

továbbra is a mostani szabályok mellett megtarthatjuk, de fokozottan kérjük a már megszokott szabályok 

betartását, hogy templomaink nyitva maradhassanak! Köszönjük azok megértését, akiknek csak a Hall-ban 

tudunk már helyet biztosítani vagy az kapcsolódjon be vagy a vasárnap 9 órás vagy a szombat esti 5 órás 

(angol nyelvű) misénkbe. 

VÁRUNK szeretettel szombaton Magyar Iskola és Cserkészet online foglalkozásaira. 10AM: Fratelli Tutti – 

online beszélgetés (részletek lent) 4,30: Szentségimádás, majd 5PM: Vigil Mass. Vasárnap 9 és 11AM: Bú-

csúmise, ünnepi műsor. Köszöntőt mond Vass-Salazar Mária nagykövetasszony. Az ünnepi koncert műsorán: 

Tóth Bettina (hárfa, Auguste Durand: Valse op.83), Anton Renáta (hegedű, Jules Massenet: Meditáció) és 

Oláh Imre (orgona, Johann Sebastian Bach A moll Concerto 4 zongorára III. tétel orgona átirata Daniel 

Maurer által) 3PM: Filmklub online beszélgetés: Hídember 

A múlt vasárnapi misében Jézus azt kérdezte, hogy van-e elég szeretet- és hittartalékod? Ma, közösségünk 

búcsúján azért adunk hálát, hogy Erzsébet jól tudta kamatoztatni a kapott talentumokat: de te, te egyáltalán 

tudod, hogy mit adott neked az Úr? Mi a te talentumod, amivel neked kellene gazdagítani, jobbá tenni a vi-

lágot? (Mt 25, 14-15, 19-21) 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!  

KÉRDÉSEK AT EVANGÉLIUM MEGFONTOLÁSÁHOZ: Mi a te talentumod? Mi segít, hogy ész-

revedd? Hogyan tudsz másokat segíteni, hogy észrevegyék a saját talentumokat? Hogyan tudod jól 

használni, gyümölcsöztetni e talentumokat, különösen e nehéz időkben? 

A készületben segít a múlt heti evangélium PODCAST felidézése, a félórás Bibliakör és a kétperces Üzenet. 

Aki szeretne hetente egy kiscsoportos online bibliakörbe bekapcsolódni, az jelezze az irodán.  

A vasárnap 11 órás misére kérjük továbbra is az online vagy az irodai regisztrációt! Az ünnepre való tekin-

tettel a megadott létszám felettiek a Hallban vehetnek részt a misén. Misénkbe online is bekapcsolódhatsz 

vasárnap 11AM (YouTube: stetoronto) és meghallgathatod utólag podcast-on. 

 Vasárnapi olvasmányok előre elolvashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu  

 Imádkozzunk novemberben Ferenc pápával, hogy a 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 

 

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/UW4_Cq6L0zw
https://youtu.be/UW4_Cq6L0zw
https://www.facebook.com/events/685683462326121/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://youtu.be/t2QPrx7Nhq4
https://www.buzzsprout.com/1066291/episodes/6295189
https://www.buzzsprout.com/1066291/episodes/6295189
https://youtu.be/jp67emhYjN4
https://vimeo.com/478642901
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 NOVEMBER– változhat az új korlátozások miatt! 

14. Magyar Iskola és Cserkészet online. 10AM: Fratelli Tutti – online beszélgetés (részletek lent) 4,30: 

Szentségimádás, majd 5PM: Vigil Mass 

15.  9 és 11AM: Búcsúmise, ünnepi műsor. Gyűjtés a Shepherds’ Trust javára 3PM: Filmklub online: 

Hídember (részletek lent) 

17. 7PM: Jezsuita lelkiségről online: St. Ignatius of Loyola by Scott Lewis. Regisztráció itt! 

18. 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással, majd nyugdíjasklub. 6:30PM: Rózsafüzér készítés. 8PM: 

Bibliakör online 

21. 8-12PM: Kontemplatív ima. Magyar Iskola és Cserkészet online. 1PM: Lifeskills online Hart Judittal. 

4,30: Szentségimádás, majd 5PM: Vigil Mass 

22. KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE: 9 és 11AM, illetve az új 12,30PM Mise közösségünkért. Cserkészebéd 

elvitelre. 4PM: Lelkészbeszélgetés online: Mit tanultunk a járvány alatt és hogyan készülünk adventre? 

Belépés: https://us02web.zoom.us/j/3976980522 

24. 7PM: Jezsuita lelkiségről online II. Regisztráció itt! 

25. 8PM: Bibliakör online 

27. 7-8PM Szentségimádás a Holy Trinity közösség szolgálatával 

28. Magyar Iskola és Cserkészet online. 3-5PM: Adventi gyónás. 4,30: Szentségimádás, majd 5PM: Vigil 

Mass, 6PM: Zenei Vesperás 

29. ADVENT I. 9 és 11AM Mise közösségünkért. Adventi gyónás a misék előtt és után 

 

 Az ünnepi misén köszönjük Keszei Attilának a csodálatos Utolsó Vacsora alkotást és Nemes Lajosnak az 

ezt lehetővé tevő adományát. A japán „raku” technikával készült terrakotta alkotást a templomunk előteré-

ben helyeztük el, hiszen a templom egyben az „utolsó vacsora terme” is számunkra.   

Köszönjük Reményi Mihálynak a zongora-adományt, amivel zenei életünket tudjuk tovább bővíteni. 

 Vasárnap újra Filmklub! Szombaton 3PM-től látható a főkonzulátusi FB oldalon a link, ahol meg tudod 

nézni a “Hídember” című klasszikus magyar filmet. Ha tetszett, úgy vasárnap 3PM kapcsolódj be a Film-

klub beszélgetésünkbe és oszd meg kérdéseidet, véleményed ezen a zoom linken: 

https://us02web.zoom.us/j/3976980522 (Meeting ID: 397 698 0522) 

 Sokan kérték, hogy ismerjük meg még jobban a jezsuita, a szent ignáci lelkiséget. Egy jó lehetőség a kana-

dai jezsuiták egy online programja november 17-től kedd este. (A rövid leírást megtalálod a 4. oldalon.) 

 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.  

 

ÚJ TORONTÓI COVID RENDELKEZÉSEK 

Az elmúlt napokban több covid-os megelőző szigorítást vezettek be városunkban. Örömmel jelzem, hogy a 

ma megérkezett konkrét szabályok alapján templomunkban a szentmisét továbbra is a mostani szabá-

lyok mellett megtarthatjuk. Ami változik: 
 Fokozottan kérjük a már megszokott szabályok betartását, hogy templomaink nyitva marad-

hassanak: kérjük a maszk szabályos használatát, a fizikai távolságtartást bent és kint egyaránt, belé-

péskor a kézfertőtlenítést. Figyeljünk arra, hogy az áldozásnál a két szélső folyosón, csak egy irány-

ba haladjunk. (Akinek nehezen megy a járás, az maradjon a helyén, az áldoztatás után emelje fel a 

kezét és odamegy az áldoztató.) 

 November 22-től, Krisztus Királytól kezdve, vasárnaponként egy harmadik magyar mise is 

lesz, 12,30-tól (ameddig erre szükség mutatkozik.). Ez egy csendes mise lesz, zenei kiséret nélkül. 

 A templomtér kivételével más termet nem használhatunk, ezért minden maradék közösségi prog-

ramot fel kell függesztenünk (szerdai nyugdíjasklub és bibliakör, könyvtár-nyitvatartás, rózsafüzér 

készítők stb.) 

 Irodai ügyeket kérjük, hogy lehetőleg telefonon vagy emailben intézzük. 

 

 

 

https://youtu.be/UW4_Cq6L0zw
https://www.facebook.com/events/685683462326121/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lm5ok9kNRPyNwPBaoSYKiA
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lm5ok9kNRPyNwPBaoSYKiA
https://www.facebook.com/HunConsulate.Toronto/posts/2992736700828008
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
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TUDTAD, HOGY MISÉNKET KÖVETHETED AZ EWTN-EN IS? 
Örömmel jelzem, hogy vasárnaptól kezdve misénket az EWTN TV magyar adása közvetíti a távol lévőknek! 

E célt tavaly tűztük ki, de a márciusi kezdést a COVID meghiúsította. Azóta elkészült a saját professzionális 

rögzítés, amit most már át tud venni a TV csatorna. A vasárnapi 11 órás mise látható lesz élőben 5PM (CET), 

illetve ismétlés hazai 8PM és hétfői 12PM órakor:  https://katolikus.tv/elo-adas. 

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! Friss, képes beszámolókat a Facebook oldalon ta-

lálsz. Minden online programunkat megtalálsz a Youtube oldalunkon! 

"FRATELLI TUTTI" – MIT ÜZEN SZENT ERZSÉBET MA? 

Mire is érdemes figyelni Ferenc pápa új enciklikájában? - erről beszélgetünk online szombaton 10 órakor 

P. Koronkai Zoltán jezsuitával (Budapest) és dr. Feledy Botonddal, a jezsuita Társadalmi Reflexió Intézet 

igazgatójával (jelenleg Brüsszelben) 

Ferenc pápa a hamisság és valóság ellentétével írja le világunkat (1.), ahol a hamis látszat, illúziók és 

manipulációk teremtenek bizonytalanságot és félelmet. A 2. fejezetben egy mély szent-ignáci elmélkedést 

olvashatunk az irgalmas szamaritánusról: a megsebzett és kiszolgáltatott emberekhez fűződő helyes 

viszonyunkról. Lehet-e ma egyáltalán semlegesség? Testvériesség evangéliumi értékét állítja középpontba, 

de mit tud kifejezni e szó? És mit jelent Nyitott világ (3.) Miért ijeszt meg? Hol a határa? Mi a helyi és 

egyetemes helyes kapcsolata? (4) Az evangéliumi látásmód ezen szemüvegén át nézve a világ mai 

kihívásaira a pápa egy új, másfajta politikát sürget (5) Azt a dialógust kívánja megerősíteni, ami konszenzust 

épít az igazságra és egy megújult találkozásra (7) alapozva. Hogyan segíthetnek ebben a vallások és a hívő 

emberek? (8) 

Az enciklika elmélyíti, összegzi Ferenc pápa tanítását.  Egy könnyen érthető formában kifejti az Egyház 

Társadalmi Tanítását, amiről az elmúlt hetekben többször is beszéltem. Egy jó lehetőség itt kezdeni az 

olvasást! Várjuk a kérdéseket és a visszajelzést, hogy segített-e e beszélgetés a hallgatónak! A teljes 

enciklika online már olvasható: http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html  
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (15) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Engesztelő Magyarországért; +Nagy Máriáért; 

+Galambosy Erzsébetért és Józsefért; +Koleszár családért; +Meszesán családért; +Meszesán Mihályért 11:00 Nádasdy és Rajotte 

családok +tagjaiért; hálából, a Szűzanya tiszteletére; Kovács István felgyógyulásáért; Benczik György felgyógyulásáért; +Farkas 

Sándorért; +Berec Piroskáért és elhunyt szülőkért; Zydron és Pirositz családok élő és +tagjaiért; +Farkas Frankért; +szülőkért és 

nagyszülőkért; +férjért és +rokonokért; +Érdi Eszterért; +Papp Valériáért; +Hrabár Lászlóért; +Gáthy Alexért és Hildáért; +Szvath 

Jánosért, Katalinért és Zoltánért; +Papp Jenőért és Zsuzsannáért; +Lukovits Irén születésnapjára; +Lukovits Jánosért; +Vásárhelyi 

Péterért; +Fratrits Györgyért; élő és +Szabó és Dixon családtagokért; +id. Gorzó Gyuláért és élő és +családtagjaiért; +Darabánt 

Ilonáért és élő és +családtagjaiért; +Gorzó Jánosért és élő és +családtagjaiért; +Farkas Lászlóért; Farkas család élő és +tagjaiért; 

+Stankovic Slavo-ért; +Lovász Margitért 

Hétfő / Monday (16) Saint Margaret of Scotland, Saint Roch González, Saint John Del Castillo and  Saint Alphonsus 

Rodríguez 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, 

Michael and Veronica; 85th birthday blessings for Rita Coutinho; for +Josefina Zarate and Antonia Llamazares; birthday blessings 

on Melvin Marques; success and happiness for Ryan Carvalho and family; blessings on James Masangkay on his birthday 

Kedd / Tuesday (17) Saint Elizabeth of Hungary 7:30 for our +Jesuits; for the protection and holiness of the Lee and An family: 

Sang, Agatha, Michael and Veronica; for blessings on Fe Edralin on her birthday; good health and happiness on Simone Carvalho 

and family; birthday blessings on Iona Braganza; blessings on Ryan Carvalho and family 

Szerda / Wednesday (18) 7:30 for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Mi-

chael and Veronica; for blessings on Remy Lopez on her birthday; birthday blessings on Elfreda Carvalho; blessings on Ronnie 

Vaz in his Diaconate Journey 

Csütörtök / Thursday (19) 7:30 for the conversion of non-believers; for the protection and holiness of the Lee and An family: 

Sang, Agatha, Michael and Veronica; for +Antonio & Guia Zarate; blessings on Luis Moniz; birthday blessings on Fr. John Sutka 

Péntek / Friday (20) 7:30 for our benefactors; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael 

and Veronica; blessings on Bernie Febria on his birthday; good health and happiness for Ryan Carvalho and family; blessings on 

Francesca and Krishnan; for spiritual blessings on all M.E.6 members 

Szombat / Saturday (21) The Presentation of the Blessed Virgin Mary 7:30 for world peace; for the protection and holiness of 

the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; blessings on Peter Carvalho and family; good health and happiness 

for Catherine Burke; for blessings on Peter Carvalho and family 5 PM for Etelka and +Pál 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Mészáros Friderika, Lakatos Jessica, Balogh Laya 

Temetés: Lakatos Zoltán, Farkas Frank (68) +Czvetko Anna (98) gyászmiséje november 14-én lesz 11 órakor 

templomunkban. +Godárd Stefánia (92) gyász szertartása november 17-én lesz 11 órakor a Bedford temetkezési vállalatnál. 

https://katolikus.tv/elo-adas
https://youtu.be/UW4_Cq6L0zw
http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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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 15, 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! 

Did you keep the flame of love and faith alive in your heart? What is your “oil”? This Sunday we read about 

the Talents: the most well-known parable of the Bible. The talents remind us to use the gifts and talents we 

have for the benefit of others. Everyone has been given at least one talent, and it is our duty to use it in the 

service of society. But do you know, what is your talent? 

Many asked to know more about our Ignatian spirituality which is our talent too. Please join us at the four 

Zoom sessions that will introduce the gift St. Ignatius gave to the world (see details bellow) 

Have a blessed Sunday! Fr Tamas 

 

SOME SPECIAL PROGRAMS IN ENGLISH IN NOVEMBER 

14. 4,30: Adoration, 5PM: Vigil Mass – St Elizabeth Parish Feast celebration with the English speakers 

15. 3PM: Haitian mass in Creole; collection on behalf of the Shepherds’ Trust   

17. 7PM: Ignatian Spirituality webinar I.: Ignatius of Loyola by Fr Scott Lewis. Register HERE!  

Join our Ignatian Spirituality webinar: You might know that Jesuits are known for their distinctive spirit-

uality. St. Ignatius of Loyola, founder of the Jesuits, developed a way of praying that helps people “find God 

in all things.” Ignatian spirituality is grounded in the conviction that God is active in our world. Pierre Teil-

hard de Chardin, SJ wrote: “God is not remote from us. He is at the point of my pen, my pick, my paint-

brush, my needle – and my heart and thoughts.” The spiritual path laid out by Ignatius is a way of discerning 

God’s presence in our everyday lives. (Topics: November 17. St. Ignatius of Loyola by Scott Lewis, SJ. No-

vember 24. The Spiritual Exercises by Bernard Carrière, SJ. December 1. Ignatian Spirituality by Joseph 

Schner, SJ. December 8. Ignatian Values: Hope, Reconciliation and Justice by Peter Bisson, SJ. December 

12 Saturday 8-9AM: we can reflect in person about the program and you can bring your questions! Form: 4 

Zoom sessions Tuesdays at 7:00 pm. Each session will be 45 minutes long, plus 15 minutes for ques-

tions.Register: https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_lm5ok9kNRPyNwPBaoSYKiA 

 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. 

 KEEP SAFE AND COME! Please, self-screen before attending church. Those with cold symp-

toms and/or a temperature at or above 37.5 C/99.5 F are asked not to attend Mass. Mask is com-

pulsory. 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. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lm5ok9kNRPyNwPBaoSYKiA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lm5ok9kNRPyNwPBaoSYKiA?fbclid=IwAR1Iti3qQSARUipXeeyqT_PhaU5crZ97m32aJc4t9MDOiMgoaOo_3wVeZf8
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

