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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 7.  
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 MELLET-

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

maradj 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? …  

Most arra hív Jézus, hogy MENJ A FORRÁSHOZ! Jézusnak magának is szüksége van a csendre, imára. 

Engedd be életedbe, hogy Ő tudjon motiválni, erőt adni, gyógyítani, felemelni... (Mk 1,29-39) (ITT tudsz 

bekapcsolódni a most vasárnapi misébe) 

 

Várunk szeretettel pénteken: 7AM-6PM: Egésznapos elsőpénteki szentségimádás, előzetes regisztrációval; 

7-8PM: Elsőpénteki Szentségimádás Taizei szolgálattal. Szombaton 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekli-

turgia otthonra). Magyar Iskola online. 11AM: Szülői Klub: Miért félünk a betegségtől... és hogyan beszél-

jünk erről a gyerekekkel? 1PM: Elsőáldozási felkészítő. 3PM: "Mennyei ízek" - Főzőklub Tausz Gyuszival: 

A farsangi fánk. Vasárnap 11AM: Mise közösségünkért online, „drive through” áldoztatás. 3PM: MIK-

ministráns Klub. 4,30PM: Bérmálkozási felkészítő 

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/Aei6SsxYkqs
https://youtu.be/Aei6SsxYkqs
https://youtu.be/ngthvDuobIM
https://youtu.be/Lg7TMirtHMo
https://youtu.be/GpBUC3KjESM
https://youtu.be/oo0zbYjVcQ0
https://youtu.be/n6oDErITeQ4
https://www.buzzsprout.com/1066291/episodes/7606624
https://youtu.be/mdwXETEdnJA
https://vimeo.com/496988809
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! 

5. 7AM-6PM: Egésznapos elsőpénteki szentségimádás, előzetes regisztrációval; 7-8PM: Elsőpénteki 

Szentségimádás Taizei szolgálattal 

6. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). Magyar Iskola online. 11AM: Szülői Klub: Mi-

ért félünk a betegségtől... és hogyan beszéljünk erről a gyerekekkel? 1PM: Elsőáldozási felkészítő. 3PM: 

"Mennyei ízek" - Főzőklub Tausz Gyuszival: A farsangi fánk 

7. 11AM: Mise közösségünkért online, „drive through” áldoztatás. 3PM: MIK-ministráns Klub. 

4,30PM: Bérmálkozási felkészítő 

11. 8-9PM: A “bölcsek” ma is keresnek - The Search: Online Beszélgetés a hitről VI.  

Február 11-én könyörgünk a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária oltalmáért. Boldog IX. Piusz pápa 1854-ben 

kihirdette a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. Négy évvel később történtek a Mária-jelenések a francia- 

országi Lourdes-ban 1858. február 11. és július 16. között. Tizennyolc alkalommal jelent meg Soubirous 

Bernadettnek a Szeplőtelen Szűz. Őt használta fel arra, hogy a betegek, szenvedők figyelmét felhívja az 

Eucharisztia jelentőségére. 1992-től ez a Betegek Világnapja. A megemlékezéssel az Egyház kívánja háláját 

kifejezni mindazoknak, akik életüket szentelték annak, hogy a betegekkel, szenvedőkkel foglalkozzanak. 

13. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). Magyar Iskola online. 11AM: Könyvklub: 

Gárdonyi Géza: Micó (Itt olvasható) 

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

11AM: Mise közösségünkért online, Házasságok megáldása, „drive through” áldoztatás. 

A HÁZASSÁGOK VASÁRNAPJÁN (02.14) szeretnénk megáldani minden házasságot közösségünkben, 

de különösképpen a jubilálókat. Kérjük, hogy küldjétek be az irodába azon jubilálok nevét, akik 5 vagy 

10. (és ezek többszöröse) éves évfordulójukat ünneplik! 

17. HAMVAZÓSZERDA – NAGYBÖJT KEZDETE 

28. 11AM: Mise közösségünkért online, „drive through” áldoztatás. 

4PM: Filmklub zoom: A fegyvertelen katona (Hacksaw Ridge, itt megnézhető)  

 

 Templomunk napközben nyitva van egyéni imára. Hétfőtől szombatig 7-9AM szentségimádás, gyónási 

lehetőség és áldozási liturgia templomunkban (10 fős létszámkorlát: kérünk előzetes bejelentkezést.) 

 Kedden az egész közösségért imádkoztam, hogy Szent Balázs áldása óvjon titeket! Ezzel együtt „küldtem” 

az áldást Jaschkó Balázs atya mai születésnapi köszöntésével együtt, egész közösségünknek. Balázs atya (és 

László atya) jól van, erőben, hála isten. Mivel Balázs atya e napon lett 99 éves, ezért szeretnék egy olyan 

akciót, hogy kapjon 99 postai üdvözlőlapot: ki segítene ebben? (Cím: Jesuit Infirmary, 315 Liverpool Rd., 

PICKERING, ON., L1X 1V4, Canada) 

 

NAGYBÖJT 
A nagyböjt itt van hamarosan:  

 mivel lezártságban kezdjük, igy örömmel várunk minden olyan javaslatra, amivel tudnánk segíteni az otthoni 

készületet! 

 Jövő héten külön Flocknote hírlevélben adunk információt a hamvazószerdai és az azt követő programok-

ról és az ehhez szükséges regisztrációról: figyeljetek erre! 

 

KÖZÖSSÉGI REFLEXIÓNK: Adományalapú szolgálat (3.) 

Egy közösséget különböző minőségi jellemzőkkel lehet leírni.  Ezeket nézzük meg hétről hétre két szem-

pontból: a személyes életemben és a közösség életében hogyan tapasztalom meg? 

Adományalapú szolgálat azt fejezi ki, hogy mindannyian kapunk ajándékokat, adományokat a Lélektől 

azért, hogy a közösséget szolgáljuk vele. De kérdés, hogy ismerjük-e ezeket az adományainkat; illetve azo-

kat használjuk-e a szolgálunk során? 

 Tisztában vagyok-e azzal, milyen ajándékokat kaptam a Lélektől? Milyen képességeim / talentumom / tehet-

ségem / erősségem van, amellyel a közösségemet szolgálhatom?  

 Ezeket az adományaimat használom-e a közösség szolgálatában? A közösségem mennyire támogat abban, 

hogy felismerjem és használjam ezeket a Lélektől kapott adományaimat? 

Vagyis nem az a fontos, mit csinálunk - hanem hogy hogyan. 

https://youtu.be/ngthvDuobIM
https://youtu.be/Lg7TMirtHMo
https://youtu.be/GpBUC3KjESM
https://youtu.be/oo0zbYjVcQ0
https://us02web.zoom.us/j/82507550634
https://mek.oszk.hu/05900/05990/05990.htm#25
https://us02web.zoom.us/j/86282259303
https://nicelife.hu/galeria/film/fegyvertelenkatona.php
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A “BÖLCSEK” MA IS KERESNEK - The SEARCH 6 
Az idei év elején egy új beszélgetés-sorozatra hívlak benneteket. A The Search angol nyelvű videó sorozat 7 

része segítségével vizsgáljuk meg tudósok és persze hitünk segítségével az élet nagy kérdéseit: Mire vágysz? 

Ki vagy? Miért van Isten? Ki Jézus? Mit jelent, hogy megváltott vagyok? Miért van Egyház? 

 Találkozunk hetente egy zoom beszélgetésre csütörtök esténként 8-9PM. (Aki az angol beszélgetésbe 

akar beszállni, az a 4. oldalon folytassa!) Itt tudsz mindig belépni! 

 Kérem, előre megnézni a heti témát: https://watch.formed.org/the-search/videos/thesearch-ep6  

 

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

AHOGYAN KÖZÖSSÉGÜNK MŰKÖDIK (3) Tudjátok, hogy bár kis közösség vagyunk, mi is tu-

dunk támogatni fontos egyházmegyei szociális, karitatív intézményeket a ShareLife-on keresztül?  
A ShareLife gyűjtés eredménye 2019 augusztus 1 és 2020 november 30-a között $9,818, melyből 

$6,462 plébániánk közvetítésével, $3,356 közvetlen a Share Life irodába érkezett meg. A megcélzott 

$12,700-hez viszonyítva ez 77,31% -os a tervteljesítés. Hálás köszönet a nemes célok támogatásért! 

 

 A 2020. évi ADÓIGAZOLÁSOK/TAXRECEIPTS postázása legkésőbb február végéig fog megtörténni.  

 A 2021. ÉVI BORÍTÉKOKAT előkészítettük az irodával szemben lévő szobában. Ha valaki ügyet intéz-

ni bejön, már most felveheti ezt! Akinek nem volt eddig adomány borítékja, az IRODÁN kérheti. 

Ahol csak 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 könyve-

lés számára is számtalan munkaórát takarít meg, mert a banki behajtás és tax receipt adatbe-

vitel automatikus. Ezért kérjük, hogy ezt a formát használja! ONLINE adományozás könnyen: 

https://stetoronto.org/tamogass vagy a https://stelizabethofhungary.archtoronto.org oldalon jelöl-

je be plébániánkat. PAYPAL, Canada Helps, Benevity Greater Toronto United Way, IBM-Pace 

Credit Union. Ha segítségre van szüksége, írjon a könnyvelőnknek: szte.treasurer@gmail.com  

 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (7) Jaschkó Atya születésnapjára; a Mária Kongregáció élő és +tagjaiért; Bognár Zsóka 

felgyógyulásáért; a magyar politikai élet megtisztulásáért; Magyarországon nemrég +Csonka Erzsébetért, +Kiss 

Lajosért, és +Nyéki Andrásért; +Bodó Edithért, 5. évforduló; +Kelemen Ferencért és Máriáért; +Ernst-ért; +Tandi 

Teréziáért, 4. évforduló; +Nigriny Máriáért; +Schroeder Éváért; blessings on Sisters Bibiana, Fiyona, Valencia, 

Monita, Priyanka and Lourdes as they renew their religious vows 

Hétfő / Monday (8) 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; thanksgiving from Gene and Linda; for 

blessings on Aurora Dilag on her birthday; for the Rende family, especially: Mufide, Irfan, Sherif, Faruk, and Fevziye; 

for +Mehmet and Nedime Rende; for +Leoncio Dytoc and +Amparo Tan 

Kedd / Tuesday (9) for our +Jesuits; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael 

and Veronica; for Bianca Khomasurya 

Szerda / Wednesday (10) Saint Scholastica for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and An 

family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya 

Csütörtök / Thursday (11) Our Lady of Lourdes 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 blessings on Jane Linay 

on her birthday 

Péntek / Friday (12) for our benefactors; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, 

Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for blessings on Remedios Nolasco on her 99th birthday 

Szombat / Saturday (13) 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; for the protection of unborn children; for 

blessings on Jay & Pauline and Ady & James 

 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Tömöri Hanna 

Temetés: +Nyéki András temetése február 8-án lesz Turner és Porter temetkezési vállalatnál. 

Köszönet adományozóknak: +Bodó Edith emlékére: Bodó család; +Kristóf Jutka emlékére: Hegedűs Isván. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82507550634
https://watch.formed.org/the-search/videos/thesearch-ep6
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415
mailto:szte.treasurer@gmail.com
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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: February 7, 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 7-7:30am; 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! 
 

Last Sunday Christ has called us to enter into an intimate, healing relationship with Jesus. What matters is 

that I might listen to him... give my ‘undivided attention to Him... I do decide to be with Him! Do you? 

The Gospel this Sunday describes the early days of Jesus’s ministry. After praying with the synagogue 

community, Jesus responds to the needs of human suffering. He heals and brings comfort to the sick and 

struggling. We also are encouraged to look more deeply into the experience of human suffering. It is only 

through Christ that pain and despair can and will be transformed. That is why we are all longing for 

Christ.  

But where is he taking His “energy”? We see how important prayer is to Jesus – but do you find your 

resource? Do you go back to Him? … Pray for the grace to respond with love and wisdom! 

Have a blessed weekend! In Christ, Fr Tamas 

 

WE INVITE YOU ... 

5. 7-8PM: First Friday Adoration with Taize music, online 

6. 12-1PM: After your online Mass, you are welcome to receive Communion by driving through. 

6. 5PM: “SEARCH”: online faith-talks (details below) 

 

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. 

 Would you like to hear All Bible in a Year? Listen daily the Podcast Episodes and a short reflection with 

Fr. Mike Schmitz. 

 

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!  

We are grateful for the result of the ShareLife collection from August 2019 to November 2020: $9,818 

($6,462 through our church, $3,356 through the Share Life office). This is 77,31% of the projected goal of 

$12,700. 

Please, consider online donation and if you have questions, please, contact our treasurer: 

szte.treasurer@gmail.com: 

 Contribute through „pre-authorized giving” (PAG) which is 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://youtu.be/ngthvDuobIM
https://us02web.zoom.us/j/85161739053
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
https://media.ascensionpress.com/all-bible-in-a-year-episodes/
mailto:szte.treasurer@gmail.com
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

