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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: 2021. február 14.  

SEE THE ENGLISH BULLETIN ON THE 4TH PAGE! 
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: Szentségimádás alatt | Reconciliation: during Adoration 

Plébános/Pastor: Fr. Forrai Tamás Gergely SJ  

Iroda/Office Hours: Tuesday & Friday 9:30-3:30. 

Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula 
 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     
 

Te hogyan kezded az évet? LÁSS: Jézus meghívja a keresőket (Jn 1,35-42). DÖNTS MELLETTE: 

az első tanítványok meghallják és komolyan veszik Jézus hívását: azonnal követik. Jézus arra hív, hogy ma-

radj is vele ne csak egy beszélgetésre, hanem kövesd Őt az úton! Hagyd el a megszokottat, a biztonságot - 

érte! NE MARADJ KÖZÖMBÖS, mert sajnos el is lehet utasítani Jézust. Te mit teszel? Nemcsak a szavak-

kal, de tetteiddel? MENJ A FORRÁSHOZ! Engedd be életedbe, hogy Ő tudjon motiválni, erőt adni, gyó-

gyítani, felemelni... Ma arra hív az Evangélium, hogy KÉRD A GYÓGYULÁST! Jézus közösséget vállal a 

kiközösített leprással, amikor megérinti. Jézus akarja, hogy gyógyulj meg, legyél boldog. De te hiszed-e ezt? 

(Mk 1,40-45) (ITT tudsz bekapcsolódni a most vasárnapi misébe) 

Várunk szeretettel szombaton 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 11AM: 

Könyvklub: Gárdonyi Géza: Micó.1PM. Elsőáldozási felkészítő. Vasárnap 11AM: Mise közösségünkért 

online, Házasságok megáldása, 12-1PM: „drive through”, majd 1-2PM: templomi áldoztatás. 3PM: Bér-

málkozási felkészítő. 5PM: „Staying a family” – zoom beszélgetés a gyógyító beszélgetésről a házaspárok 

között.  

A hét jó híre, hogy vége a tartományi szükség állapotnak. Toronto, Peel and York, tehát mi is, febru-

ár 22-től belépünk a színkódos korlátozásokba, bár még nem tudjuk, hogy ez mit jelent konkrétan számunk-

ra. Imádkozzunk a járvány és az amiatti korlátozások megszűnéséért!  

Szeretettel, Tamás atya 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK a felkészüléshez: Mikor tapasztaltad meg a téged felemelő Istent életedben? Hol a te 

erőforrásod? Hova kellene gyakrabban visszatérned? 

A készületben segít a MÚLT HETI MISE, illetve az akkori PRÉDIKÁCIÓ PODCAST felidézése, a 

félórás BIBLIAKÖR és a kétperces ÜZENET. Aki szeretne hetente egy kiscsoportos online bibliakörbe 

bekapcsolódni, az jelezze az irodán. Misénkbe élőben online bekapcsolódhatsz vasárnap 11AM az 

EWTN/BONUM TV-n vagy YouTube oldalon (stetoronto).  

Vasárnapi olvasmányok előre elolvashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu. Ha szeretnéd ebben az 

évben megismerni az egész Bibliát, akkor vezetés vagy séta közben hallgasd meg naponta Fr. Mike Schmitz 

PODCAST felolvasását s elmélkedését. 

Imádkozzunk februárban Ferenc pápával, az erőszak áldozatául esett nőkért, hogy a társadalom vegye 

észre a szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket. 

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)   

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/6DjDZmutr3k
https://youtu.be/TE4l6OArf5k
https://youtu.be/YeTmLOfGpAY
https://youtu.be/6DjDZmutr3k
https://youtu.be/6DjDZmutr3k
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://youtu.be/Aei6SsxYkqs
https://www.buzzsprout.com/1066291/episodes/7741387
https://youtu.be/631MpzlUBLE
https://vimeo.com/510983335
https://katolikus.tv/elo-adas
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://media.ascensionpress.com/all-bible-in-a-year-episodes/
https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2021-02/ferenc-papa-imaszandek-februar-eroszak-nok-aldozatok.html
mailto:szte.iroda@gmail.com
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ESEMÉNYNAPTÁR FEBRUÁR – PROGRAMOK ONLINE! 

13. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 11AM: Könyvklub: Gárdonyi Géza: Micó (Itt 

olvasható) 1PM. Elsőáldozási felkészítő.  

14. 11AM: Mise közösségünkért online, Házasságok megáldása, 12-1PM: „drive through”, majd 1-2PM: 

templomi áldoztatás (részletek lent). 3PM: Bérmálkozási felkészítő. 5PM: „Staying a family” – zoom 

beszélgetés a gyógyító beszélgetésről a házaspárok között (részletek lent) 

17. HAMVAZÓSZERDA – NAGYBÖJT KEZDETE: Eucharisztikus liturgia, hamvazkodás és gyónási 

lehetőség lesz 30 perces turnusokban 7-9AM és 4-7PM regisztrációval (részletek lent). 8PM: Bibliakör  

19. 3-6PM gyóntatás a templomban.  

20. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). Magyar Iskola. 1 PM: Elsőáldozási felkészítő. 

21. 11AM: Mise közösségünkért online, 12-1PM: „drive through”, majd 1-2PM: templomi áldoztatás 

(részletek lent). Nagyböjti lelkigyakorlatunk indulása: 5PM magyarul, 7PM angolul 

22. ELVILEG EDDIG TART A MOSTANI LOCKDOWN! IMÁDKOZZUNK A FELOLDÁSÉRT! 

24. 8PM: Bibliakör online 

26. 7-8PM: Szentségimádás online a Holy Trinity Community szolgálatával  

27. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). Magyar Iskola online. 1 PM: Elsőáldozási 

felkészítő. 3.30PM: Filmklub zoom: A fegyvertelen katona (Hacksaw Ridge, itt megnézhető) 6PM: 

Vesperás Tóth Bettinával 

28. 11AM: Mise közösségünkért online, 12-1PM: „drive through”, majd 1-2PM: templomi áldoztatás. 

Nagyböjti lelkigyakorlatunk: 5PM magyarul, 7PM angolul 

 

A HÁZASSÁGOK VASÁRNAPJA 

1. A MISÉN KÖZÖSSÉGÜNK HÁZASSÁGAIÉRT IMÁDKOZUNK. Szeretnénk megáldani min-

den házasságot közösségünkben, de különösképpen a jubilálókat. Kérjük, hogy küldjétek be az iro-

dába azon jubilálok nevét, akik 5 vagy 10. (és ezek többszöröse) éves évfordulójukat ünneplik! 

2. IMALAP: Fogadjatok szeretettel egy kis imalapot a vasárnapi autós áldoztatás alkalmával.  

3. „STAYING A FAMILY” címmel egy csodálatos magyar videósorozatot szeretnénk megosztani. A 

magyarul és angolul elérhető egészen rövid videók egy-egy konkrét házaspár nehéz történetét osztja 

meg és hogy mégis mi segített nekik együtt maradni. A megadott oldalon több videó látható, amiből 

mi plébániai facebook oldalon fogjuk megosztani a 2. részt. Aki szeretné megosztani tapasztalatát, 

azt várjuk febr. 14. vasárnap 5PM zoom beszélgetésre MAGYARUL vagy 6.30PM ANGOLUL. 

4. Egy otthoni mini lelkigyakorlat: To have, to hold, to honor címmel ajánlunk szeretettel egy angol 

nyelvű, otthon, párban végezhető kis lelkigyakorlatot.  

 

NAGYBÖJT 

Bár a korlátozások érvényesek városunkra, mégis sok lehetőség van a nagyböjt méltó előkészítésére: Jézus 

nincs bezárva! A közösségünkben előkészített lehetőségekről küldtünk szét KÜLÖN, RÉSZLETES 

HIRNÖKÖT SZERDÁN. Itt mindig az aktuális hírek rövid összefoglalóját közöljük. 

HAMVAZÓSZERDA - február 17: Eucharisztikus liturgia, hamvazkodás és gyónási lehetőség lesz 30 

perces turnusokban 7-9AM és 4-7PM. Az esti időszakban Fr Robert Kasun regionális püspökünk 

fog segíteni, kérem, hogy fogadjátok szeretettel! Ekkor felváltva fogja ő és Tamás atya bent vezetni a li-

turgiát, illetve a Galériában gyóntatni. A hamvazkodás idén úgy történik, hogy a pap az oltárnál állva szó-

lít meg (Térjetek meg és higgyetek az Evangéliumban), majd az oltár előtt szórja a kis hamut a fejünkre. 

Kérjük, hogy REGISZTRÁLJON az irodán telefonon vagy emailben. 

SZENTMISE - Vasárnaponként a közösségért mutatjuk be a szentmisét 11 órakor, online. 

EUCHARISZTIKUS LITURGIA MÉG TÖBB IDŐBEN: Vasárnaponként folytatjuk az online misénk 

utána udvari áldoztatást 12-1PM között. (Aki szeretne személyes imára belépni a templomba, az ekkor 

is megteheti.) Mostantól 1-2PM között a templomban is lehetőséget biztosítunk arra, hogy 10 perces 

váltásokban, rövid ima után, de méltóbb környezetben vehessük magukhoz az Eucharisztiát. (Ehhez nem 

kell előzetes regisztráció: Kérjük, hogy várjon az udvaron, amíg a segítők beengedik, hogy a 10 fős lét-

számkorlátot mindig be tudjuk tartani.)  

  

https://youtu.be/TE4l6OArf5k
https://youtu.be/YeTmLOfGpAY
https://mek.oszk.hu/05900/05990/05990.htm#25
https://mek.oszk.hu/05900/05990/05990.htm#25
https://youtu.be/6DjDZmutr3k
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://us02web.zoom.us/j/86282259303
https://nicelife.hu/galeria/film/fegyvertelenkatona.php
https://faludiakademia.hu/filmgyartas-es-filmforgalmazas/csaladban-maradva/staying-a-family-1-5/
https://www.youtube.com/watch?v=GkKOnQwKWJE&feature=emb_title&ab_channel=P%C3%A1rbesz%C3%A9dH%C3%A1za
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://www.usccb.org/resources/NMW%202021%20At-Home%20Marriage%20Retreat%20EN.pdf
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KÖZÖSSÉGI REFLEXIÓNK: Megerősítő vezetés (4.) 

Egy közösséget különböző minőségi jellemzőkkel lehet leírni. Egy következő ezek között a megerősítő vezetés. Ez 

a minőségi jellemző azt vizsgálja, hogy a közösség és annak helyi vezetői hogyan működnek. A közösség vezetésében 

sokan, sokféle módon vesznek részt, így a lelkipásztor mellett a szolgálatok és a kiscsoportok vezetői is. Gondold át a 

lenti kérdéseket és imádkozz a vezetőinkért: 

 Mennyire van víziója, célja, világos iránya a vezetőinknek? Mennyire érthetőek, követhetőek ezek a célok?  

 Mennyire bevonó, megerősítő, motiváló a vezetőink jelenléte? Képesek-e lelkesíteni, visszajelezni, dicsérni stb.? 

FAMILY OF FAITH 2020: HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK AZ ADOMÁNYOKAT 

Nagy örömmel és köszönettel adunk hírt a Family of Faith gyűjtésről, ami 2014-ben került meghirdetésre. A 

cél az volt, hogy a torontói egyházmegyénk kiemelt és előre vivő nagy célja számára gyűjtsünk és egyben támogassuk 

a helyi közösségeket is. Plébániánk 2017-ben $22,000 dollárt költött az ülőliftre és 2018-ban $29,976 dollárt az alag-

sori átalakításokra, illetve a parkoló felújítására. 

A gyűjtés jelenleg azon nagylelkű adományokkal folyik még tovább, amelyek több éves folyamatos adományozásra 

tettek ígéretet. Azért nagyon fontos számunkra ezen szakasz, mert amint elérjük a $ 245,000 adományt, onnantól már a 

támogatás nagyobb része, 75%-a teljesen nálunk marad és tudja nagymértékben megalapozni a folyamatos fejlesztése-

inket! Ezért kérjük, hogy a felajánlott adományokat továbbra is fizessék: hálás köszönet érte! 

2019 júl - 2020 jún: Cél $245,000; Pledged / felajánlás összege: $309,610; Befolyt 2020 júniusig összesen 

$265,692; Write off/nem fog befolyni: $11,740; Balance/amit még várunk: $32,178. $24,620 érkezett be a kampányra 

és ebből $16,501 került a plébániai saját Family of Faith számlán jóváírásra 2020. novemberében, illetve $272 kamat 

decemberben; mindösszesen $25,484 a számlánk év végi egyenlege. Mivel 2020 első félévében elértük a célösszeget, 

így minden további beérkező adomány 75%-a plébániai célokra kerülhet felhasználásra. 

MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGÍTSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK 

 HALL ELVÁLASZTÓ FAL: teljes egészében elkészült a héten. Úgy érezzük, hogy nagyon esztétikus, jó hangszi-

getelő és tartós szerkezetű berendezés került beszerelésre. Jelenleg a hall mennyezet festése, javítása folyik. 

 ORGONA: Örömmel jelezzük, hogy összejött az orgona javításra és felújításra tervezett céladomány, amit hálásan 

köszönünk! Sajnos a munkák elindítását még mindig lehetetlenné teszik a covid-os korlátozások, mivel a kivitelező 

más tartományból várható. 

 A 2020. évi ADÓIGAZOLÁSOK/TAXRECEIPTS postázását idén az érsekség végzi és ezt legkésőbb február 23-

ig befejezik. 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (14) a magyar politikusok megtéréséért; Mária felgyógyulásáért; nemrég †Fekete Gizelláért, Horváth 

Lajosért, Viola Gizelláért, Szőke Rozáliáért, és Majthényi Lászlóért; †Tréki Lenkéért; †Némedi szülőkért; † Vermes Ödönért; †dr. 

Záhonyi Józsefért, 18. évf.; †id. Engyel Gyuláért; † Antal Zsuzsanna 10. évf.; †Szentesi Jánosné sz. Bohán Margitért; élő és 

†Bohán családtagokért;  †Dési Ilonáért, 44. évf.; †Szirmák Katalinért, 2. évf.; †Sütő Gyuláért; †Tiefenbeck Endréért; †Kristóf 

Jutkáért; †Farkas Andrásért; †Molnár Józsefért, 5. évf.; †Góz Imréért;  blessings on Karen Holden-Wortley on her 50th birthday; 

good health and happiness for the Life-Style members and their families; good health and happiness for the Habibi members and 

their families 

Hétfő / Monday (15) Saint Claude La Colombiére  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 Bianca Khomasurya; good health, happiness and success for 

Ryan Carvalho and family; birthday blessings on Laura Chiavaroli; successful surgery for Dominic Yam; for the Rende family, 

especially: Mufide, Serif, Ali and Irfan for †Mehmet and Nedime Rende 

Kedd / Tuesday (16) for our †Jesuits; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and 

Veronica; for Bianca Khomasurya; birthday blessings on Dorothy Coomeraval; good health, happiness and success for Simone 

Carvalho and family; for †Babits György; successful surgery for Dominic Yam; for the living and †members of Prokec and Pataki 

families 

Szerda / Wednesday (17) for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael 

and Veronica; for Bianca Khomasurya; for †Theresa Han and Jin Jun; good health, happiness and success for Ryan Carvalho and 

family; birthday blessings for Milton Vaz 

Csütörtök / Thursday (18) for the conversion of non-believers; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, 

Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for †Farkas Jenő, 25. anniversary; for blessings on Ditas Reyes and 

Cecile Cruz on their birthday; thanksgiving to Jesus and Mother Mary; good health and happiness for Fr. Tamas and the staff at St. 

Elizabeth's; blessings on Peter Carvalho and family 

Péntek / Friday (19) for our benefactors; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and 

Veronica; for Bianca Khomasurya; blessings on Geraldine and Danny Rebello on their wedding anniversary and on his birthday; 

good health for Father Jose Narlaly to recover from Covid 19; health, happiness and success for Ryan Carvalho and family 

Szombat / Saturday (20) for world peace; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and 

Veronica; for Bianca Khomasurya; for Etelka and †Pál; succour and consolation to Elizabeth and Sunny Lee in their bereavement; 

blessings on Peter Carvalho and family; good health for Deacon Michael Genaro to recover from his illness 

Temetés: †Majthényi László zártkörű temetési miséje február 16-án lesz 12 órakor templomunkban 

Köszönet adományozóknak: †Tréki Lenke emlékére: Bodó család  
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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 ON FEBRUARY 14, 2021 
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 7-9am; 4
th
 Friday of the month at 7-8pm; Saturday at 7-10am - with registration 

Reconciliation: during the Adoration times 
 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 
Today’s readings point to the loving compassion of Jesus and a man suffering with leprosy. Both break the 

accepted rules. The leper fails to observe the prescribed 12-feet distance, while Jesus actually touches the 

sick man. Through that Jesus himself becomes an outcast, now having to stay in places where nobody lives. 
Jesus responds to this desperate plea with merciful, physical contact – so the man is being restored not only 

to health, but also to a rightful place within the community.  
This second Sunday is Marriage Sunday when we are testifying about and praying for the existence of good, 

happy, and lasting marriages. 

 Celebrating the Jubilees: During the Mass, we will pray for the marriages in our community.  

 Prayer cards: Please accept a small prayer card at the usual Sunday drive-through Communion. 

 We would like to share a series of videos called "Staying a Family." This series consists of several 

short videos, each with the story of one difficult marital situation and describing how the couple 

managed to remain married. You can access these videos at the link provided and we will share the 

2nd video on our Facebook page. We welcome anyone who wishes to share their own experiences in 

a Zoom sharing on February 14th at 6:30 PM in English. 

 At-home marriage retreat: We are offering a short English-language at-home marriage retreat 

called "To have, to hold, to honor." 

Have a blessed weekend! In Christ, Fr Tamas 

 

WE INVITE YOU ... 

13. 5PM: “SEARCH”: online faith-talks (details below) 

14. After your online Mass: 12-1PM drive-through in the courtyard,1-2PM distribution of Eucharist 

within the church (personal prayer and distribution of Eucharist every 10 mins. Always keep a 10-person 

limit and ask for help from the ushers! 6.30PM: Staying a family a Zoom sharing (details above) 

17. ASH WEDNESDAY: Eucharistic ministry and distribution of the ashes in the church and Sacrament of 

Reconciliation in the Gallery in 30’ shifts, between 7-9AM and 4-7PM. Bishop Kasun is joining us for the 

evening shifts.  Please welcome him. He and I will be rotating in the two ministries. Please REGISTER at 

the office via phone or email! 

FOR DETAILED LENT PROGRAM SEE THE SEPARATE BULLETIN ONLINE! 
 

WELCOME ALL THOSE WHO “SEARCH AND SEEK”! 

 Join us for 7 weeks on Saturdays at 5PM on Zoom. As a preparation, please watch the video before: 

https://watch.formed.org/the-search/videos/thesearch-ep6 or read it in the booklet given to you. 

  I continue to celebrate private Mass daily for your intentions and for those suffering. WE OFFER THE 

HOLY MASS FOR: your intentions (see above on the 3. page!) 

 You are welcome to receive Eucharist - after taking part in any online Mass – on every Sunday 12-1PM in 

the churchyard, driving through. The Church is open for short visit, for 10 people at once. 

 PRAY WITH POPE FRANCIS IN FEBRUARY for women who are victims of violence, that they may be 

protected by society and have their sufferings considered and heeded. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://m.youtube.com/playlist?list=PLsdbeUk7IStfsLAO3grvSviB1EnzbPAQ9
https://www.youtube.com/watch?v=GkKOnQwKWJE&feature=emb_title&ab_channel=P%C3%A1rbesz%C3%A9dH%C3%A1za
https://www.youtube.com/watch?v=GkKOnQwKWJE&feature=emb_title&ab_channel=P%C3%A1rbesz%C3%A9dH%C3%A1za
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://www.usccb.org/resources/NMW%202021%20At-Home%20Marriage%20Retreat%20EN.pdf
https://us02web.zoom.us/j/85161739053
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://us02web.zoom.us/j/85161739053
https://watch.formed.org/the-search/videos/thesearch-ep6
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-02/pope-s-prayer-intention-for-february.html

