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 8.
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 múlt vasárnap misében Jézus megmutatta a Boldogságokat, mint az ő személyes útját. Mertél-e vele menni? És mi történt, ha úgy érezted, hogy kevés az erőd, a hited, a reményed mindehhez? Ha nincs mit megosztani a másik emberrel, pedig tudod, hogy enélkül a másik lemarad valami fontosról? Erről a kihívásról
szól az “okos és balga szüzek” példabeszéde. (Mt 25,1-13)
VÁRUNK szeretettel ma az Elsőpénteki szentségimádáson 8AM-7PM. 7PM: mise, majd szentségimádás,
Taize-i zenével. Szombaton Magyar Iskola és Cserkészet online. 7AM: szentségimádás, 7,30: Mise, majd
„Lectio Divina”, közös bibliai elmélkedés angolul; 11AM: Szülői Klub online. 2PM: Mennyei Ízek online:
„Hétköznapi vacsora – gyors és finom”. 4,30PM: Szentségimádás, majd 5PM: Vigil Mass (Holy Trinity
Community szolgálatával). Vasárnap 9 és 11AM: Mise és ShareLife gyűjtés. 12PM: Trianoni megemlékezés
a templomban és a Művészetek éjszakája a Hall-ban (részletek lent)
Sokan kérték, hogy ismerjük meg még jobban a jezsuita, a szent ignáci lelkiséget. Egy jó lehetőség a kanadai jezsuiták egy online programja november 17-től kedd esténként. (A rövid leírást megtalálod a 4. oldalon.)
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK AT EVANGÉLIUM MEGFONTOLÁSÁHOZ: Van nálad elég “olaj”? .... Van elég hitremény-szeretet tartalék benned, amit megoszthatsz? Emlékszel életed olyan idejére, amikor nem volt
meg ez a belső tartalék? Mi történt… mi segített később?
A készületben segít a múlt heti evangélium felidézése, 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! Az ünnepre való tekintettel 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 mindig 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
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ESEMÉNYNAPTÁR NOVEMBER– változhat az új korlátozások miatt!
6. Elsőpénteki szentségimádás 8AM-7PM. 7PM: mise, majd szentségimádás, Taize-i zenével
7. Magyar Iskola online; Cserkész gyűlés online. 7AM: szentségimádás, 7,30: Mise, majd „Lectio Divina”,
közös bibliai elmélkedés angolul; 11AM: Szülői Klub online. 2PM: Mennyei Ízek online: „Hétköznapi
vacsora – gyors és finom”. 4,30PM: Szentségimádás, majd 5PM: Vigil Mass (Holy Trinity Community
szolgálatával)
8. 9 és 11AM: Mise. ShareLife gyűjtés. 12PM: Trianoni megemlékezés a templomban és a Hagyományőrző
Könyvtár’ Művészetek éjszakája programja a Hall-ban (részletek lent)
11. 12-1PM: Bibliakör személyes találkozással, majd nyugdíjasklub. 6:30PM: Rózsafüzér készítés. 8PM:
Bibliakör online
14. Magyar Iskola online; Cserkész gyűlés. 4,30: Szentségimádás, majd 5PM: Vigil Mass
15. 9 és 11AM: Búcsúmise, ünnepi műsor. Köszöntőt mond Vass-Salazar Mária nagykövetasszony.
17. 7PM: Jezsuita lelkiségről online: St. Ignatius of Loyola by Scott Lewis. Regisztráció itt!
22. Cserkészebéd elvitelre: rántott hús, krumpli, savanyúság ($10). Kérjük előre megrendelni és kifizetni a
cserkészeknél: 20arpadvezertorontopk@gmail.com vagy az irodán. 4PM: Lelkészbeszélgetés online: Mit
tanultunk a járvány alatt és hogyan készülünk adventre?





Vasárnap, a Trianoni megemlékezés után a Hagyományőrző Könyvtár rendhagyó Művészetek
éjszakája programja a Hall-ban: a kiállítás, használt könyvvásár és 15 perces virtuális műsora a
művészetekről (15 percenként ismételve). A rendszabályok miatt csak 10 fős csoportok
tartózkodhatnak egyszerre a Hall-ban.
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.

KÖZÖSSÉGI REFLEXIÓ
Kibővített Egyháztanácsunk múlt vasárnapi, újabb online találkozásán a plébániánk élete kapcsán a
fejlődés jellemzőiről beszélgettünk: A természet fejlődését vesszük példának: a természetben látható
fejlődés sajátosságai a közösség életének fejlődésére is igazak.
A kiscsoportos beszélgetés témái voltak: 1. téma: A gyors fejlődés látványosabb, de a lassú fejlődés hoz
tartósabb eredményt. 2. téma: Minden változásban van remény és félelem is. 3. téma: Minden változásban
van növekedés és elengedés, gyász is. 4. téma: A rész fejlődése nélkül az egész sem fejlődhet.
Kérünk, hogy gondolkodj el e megállapításokon: mit jelent ez a te saját életedben és közösségünk életében?
TUDTAD, HOGY KÖZÖSSÉGÜNK ESEMÉNYEIT MEGTALÁLOD A YOUTUBE-ON?
Minden online programunkat megtalálsz a YouTube oldalunkon: misék, beszélgetések, ünnepeink, sőt még a
főzőklub is elérhető itt! Jelöld be oldalunkat: https://www.youtube.com/stetoronto és nézd meg!
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
találsz.
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!
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MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
ÖRÖMMEL jelezzük, hogy a múlt héten elkészült a templom utcai vészkijárati lépcsőházának rendezése,
festése, lomtalanítása, e héten pedig a templom déli, utcai belső falának festése, az ablakkeretek glettelése és
mázolása gondnokunk Glonczi Márió szép munkája által!
Köszönjük Varga Istvánnak a kert és parkoló folyamatos tisztítását a sok munkával járó őszi időben is!
FELAJÁNLÁS: jó minőségű tolókocsi, járóka, illetve mikrohullámú sütő ajándékként 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.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (8) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; Engesztelő Magyarországért; élő és +Ciszter
tanárokért és diákokért; +Kovács Erzsébetért; +Pászti Istvánért; az Egyesült Államokért; Zarzycki-Singer Marika
felgyógyulásáért; Katona Lászlóért és szüleiért; +Göncz Istvánért; +Lecsek és Göncz családtagokért; for
+Michael Sgrignouli 11:00 +Viszmeg Péterért; Farkas Máriáért, 97. születésnap; Ábrahám Gizelláért,
születésnap; +Király Mihályért, 85. születésnap; +Dezső Györgyért; +Katona Lászlóért és +szuleiért; +Olajos
Ilonáért
Hétfő / Monday (9) The Dedication of the Lateran Basilica 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; for +Belen Dioso
Belsky; for the complete recovery of Rey Bantug; for +Theodolina Carvalho; for success for Ryan Carvalho in
his endeavours
Kedd / Tuesday (10) Saint Leo the Great 7:30 for our +Jesuits; for the protection and holiness of the Lee and
An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for the recovery & conversion of Patricia de Veyra; for +Leticia,
Bella & Abundia Cruz; good health and happiness of Simone Carvalho; blessings on Ryan Carvalho; for +Gema
Mendonca Dos Reis
Szerda / Wednesday (11) Saint Martin of Tours. Remembrance Day 7:30 for Jesuit vocations; for the
protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; blessings on Rina Lim on
her birthday; for +Verna Golamco; for +Gorzó János and his +family members; for +Bécsi Mátyás Jr. and his
+family members; for good health and happiness of Justine Souza and Thomas Brooks; for +Stephen Carvalho
Csütörtök / Thursday (12) Saint Josaphat 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 +Asuncion Masangkay and Sonia Sava; for success and blessings on Ryan Carvalho; for good health and happiness of Linda and Gene Sazon
Péntek / Friday (13) Saint Stanislaus Kostka 7:30 for our benefactors; for the protection and holiness of the
Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for +Timmy Gil, Ben & Phil Aycardo; for +Rod Nolasco & Mario Lim; birthday blessings on Jane Dsa; for +Stephen Carvalho
Szombat / Saturday (14) Saint Joseph Pignatelli 7:30 for world peace; for the protection and holiness of the
Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for the intentions of Fr Jeff Shannon; for +Michael and
Anna Lents; for +Joe and Susan Mali; for +Vicky Ruiz; for the intentions of Peter Carvalho; for +Clare Dsa
5 PM for Etelka and +Pál; for the protection of unborn children; for +Loling & Galo Ocampo; for +Jesus Canicula, Camilo Madarang, and Catalina Jurado; good health and happiness of Magdalen Yam; for +Philomena Dcosta
Temetés: +Czvetko Anna (98) gyászmiséje november 14-én lesz 11 órakor templomunkban.
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Lajos Ferenc emlékére: Birinyi György és Irén
+Tréki Lenke emlékére: Némedi-Chloer Éva
+Molnár János, +Mezey Péter, és +Czvetko Anna emlékére: Egyesült Magyar Alap
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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 8, 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!
As we draw near to the end of the liturgical year, the readings are concerned with the end of time when
Christ Jesus will return again, and God’s kingdom will reign. We are reminded to stay awake,
to be ready to notice when and where God is present among us now. But when you are tired? How can you
keep the flame of love and faith alive in your heart? ... Or if you are tired of waiting for him: are you at least
ready to wake up quickly to answer his call? What is your “oil”? (Mt 25: 1–13)
Many asked to know more about our Ignatian spirituality. 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
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.)
and ShareLife collection
14. 4,30: Adoration, 5PM: Vigil Mass – St Elizabeth Parish Feast celebration with the English speakers
15. 3PM: Haitian mass in Creole
17. 7PM: Ignatian Spirituality webinar I.: Ignatius of Loyola by Fr Scott Lewis. Register HERE! Details
bellow!
Join our Ignatian Spirituality webinar: You might know that Jesuits are known for their distinctive spirituality. 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 Teilhard de Chardin, SJ wrote: “God is not remote from us. He is at the point of my pen, my pick, my paintbrush, 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.
 November 17. St. Ignatius of Loyola by Scott Lewis, SJ
November 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 questions. The Q&A period will be the chance to interact with the speaker.
Click this link to 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 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.
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