
   
 

1 
 

 
  

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. április 11.  

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 

Szentmise magyarul: vasárnap 9, 11AM, 12:30PM, online: 11AM (YOUTUBE) 

EWTN: vasárnapi mise élőben: https://katolikus.tv/elo-adas  

Torontói Magyar Rádión vasárnap 3PM: Vasárnapi IGE 

English Masses: Monday - Saturday at 7:30AM, on Saturday at 5PM 

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!     
Krisztus feltámadt, valóban feltámadt! Alleluja, Alleluja! Áldott Húsvéti örömet kívánok Nektek! 

Tegnapi jó hír, hogy az Ontarioban bevezetett legújabb korlátozások nem érintik a miséket nálunk: 

továbbra is szabadon tudunk együtt imádkozni a 75 fős létszám-korláttal és a szabályok szigorú betartása 

mellett is. Köszönöm imáitokat! 

Köszönöm azoknak, akik együtt ünnepeltetek velünk a Húsvét csodás napjaiban és azoknak, akik rengeteg 

munkával széppé tették ezt!  

De te voltál-e a sírnál, mint Mária Magdolna? Mentél-e Emmausz felé és lángolt-e a szíved? Beszéltél a 

húsvétról valakinek? Miért nem!? Ma a hitetlen Tamásról olvasunk, aki kimaradt a közösségből, mint olyan 

sokan. Számodra gyengülnek e- kapcsolataid vagy erősödik a mélyben egy tudatosság, vágy, hogy a 

közösséghez tartozol? Jézus utánanyúl Tamásnak, utánamegy az emmausziaknak… neked is! (Jn 20,24-29) 

E napokban megkapjátok postán a húsvéti körlevelet. Ebben kérem, hogy válasszátok meg az új 

Egyháztanácsot: vegyétek ezt komolyan! 

Kívánok az egész közösségünk nevében áldott Húsvétot és a Feltámadt Jézussal való találkozás örömét! 
Szeretettel és imával 

Tamás atya 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, gyakorlatok a felkészüléshez: A Covid bezár minket, ahogy a félelem a tanítványokat. 

Figyelj a bezártság hatására: fogy vagy erősödik a reményed? Fordulj Jézushoz vagy akit szeretsz: érintsd 

meg sebét, illetve engedd, hogy ő megérintse a te sebhelyedet! 
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, illetve a következő 

vasárnapi részletes BIBLIAKÖR és a kétperces ÜZENET. Aki szeretne hetente egy kiscsoportos online 

bibliakörbe bekapcsolódni, az jelezze az irodán. Misénkbe élőben online is bekapcsolódhatsz vasárnap 

11AM az EWTN/BONUM TV-n vagy YouTube oldalon (stetoronto).  

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

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)   

Imádkozzunk áprilisban Ferenc pápával, azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alap-

vető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban. 

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://katolikus.tv/elo-adas/
https://katolikus.tv/elo-adas
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-marcius-14?fbclid=IwAR3Q03tF-ztpAm6-HaUn0D-SaaXqtqdUSRgBsTxgoVH-c23icRqMP5i_xvo
https://youtu.be/NlghymZalNg
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-aprilis-4
https://youtu.be/sHiUOZqKBZk
https://vimeo.com/532730556
https://youtu.be/S5e4HWmMV2k
https://katolikus.tv/elo-adas
https://youtu.be/5XFmbo6R2_c
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://igenaptar.katolikus.hu/
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2021-03/ferenc-papa-imaszandek-marcius-kiengesztelodes-szentsegeert.html
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR ÁPRILIS – ONLINE PROGRAMOK ALÁHÚZVA! 

9. 7-8PM: Szentségimádás Taize-i imával élőben és online 

10. Magyar iskola. 1PM: Elsőáldozási felkészítő. 3PM: Könyvklub: Tamási Áron, Himnusz egy szamárral 

(ITT olvasható). 4,30PM: Szentségimádás, 5PM. Vigília mise angolul, majd: Divine Mercy Devotion 

11. Isteni Irgalmasság vasárnapi mise: 9AM, 11AM (online is), 12:30PM. 3PM: Bérmálási felkészítő 

13. 3-5PM: A washingtoni csoport online lelkinapja 

14. 7PM: Bibliakör. 8PM:"Risen" (R. Barron) – élő online beszélgetés a Húsvét tapasztalatáról I. 

17. 8-11AM: Kontemplatív imacsoport. Magyar iskola. 11AM: „Mennyei Ízek” - Tausz Gyuszival: „Hús-

vét emléke". 1PM: Elsőáldozási felkészítő. 4,30PM: Szentségimádás, 5PM: Vigília mise angolul 

18. Vasárnapi mise: 9AM, 11AM (online is) és 12,30PM. ShareLife Gyűjtés 

Április 18-24: Önkéntesek Hete: Isten áldja meg közösségünk minden önkéntesét szolgálatáért! 

 

ÉLD MEG A HÚSVÉTOT A HÉTKÖZNAPOKBAN IS 

Húsvét csodálatos ünnepe után fontos tudatosítani, hogy ennek nincs „vége”! Egy húsvéti időben élünk, 

most Pünkösdig különösen is: rajtad áll, hogy mennyire tartod meg az ünnep örömét! Két meghívás: 

 „RISEN” - ÚJ ONLINE BESZÉLGETŐKÖR INDUL szerda esténként 8-9PM között. Ahogy év elején 

a „Search” programba kapcsolódva volt egy nagyon jól sikerült lelki sorozatunk, most Bishop Barron 

húsvéti sorozatához kapcsolódunk – élő online beszélgetés a Húsvét tapasztalatáról. Részleteket lásd lent. 

  HÉTKÖZNAPI GYAKORLATOK XXIII. János pápától: "Ma mindennek örülni akarok, ami szép”. 

Ma csupán azt határozom el, hogy 
1. ... a mai napot akarom élni anélkül, hogy életem összes problémájára gondolnék. 

2. ... önmagamat rendezem ma és nem akarok mást kritizálni, korrigálni vagy megjavítani. 

3. ... abban akarok ma biztos lenni, hogy boldogságra születtem, már itt a földön is 

4. ... alkalmazkodni akarok a körülményekhez, és nem, hogy a körülmények alkalmazkodjanak hozzám. 

5. ... tíz percig valami jót olvasok, ami szükséges tápláléka lelkemnek. 

6. ...  végbe viszek egy jótettet, és ezt senkinek nem mesélem el. Ez az én titkom. 

7. ... teszek valami jót, amihez különben akár nem lenne kedvem. 

8. ... megóvom magam két rossztól: a túlhajszoltságtól és a határozatlanságtól. 

9. ...  erősen hiszek abban, hogy Isten jósága törődik velem ezen a földön. 

10. ...  nem akarok semmi aggodalmat: hinni akarok az emberek jóságában.  

 

EGYHÁZTANÁCS-VÁLASZTÁS 

Egyháztanácsi választást tartunk újra. három év után, ahogy ezt már jeleztük.  Először is szeretném szívből 

megköszönni az eddigi ET tagjainak - Csermely Ildikó, Diósady Levente, Kristóf Lóránd, Pulins Rebekka, 

Szép József, Varga Tamás, Zydron Veronika - e három év áldozatos, kreatív, szeretetteljes szolgálatát, ami 

nélkül nem tudnánk ma itt tartani! Isten áldja őket és családjaikat sokszorosan! 

Az új jelölési folyamat lezárult: Az eddigi ET tagjai vállalták újra a jelölést. Mellettük beérkezett ajánlás 

Csiszér Kinga, Héring Mary és Szárics Márton személyére, akik köszönettel elfogadták a jelölést. Köszönjük 

a jelöléseket és hogy a jelöltek elfogadták a felkérést a részvételre.  

Kérjük, hogy a héten kiküldésre került plébánosi levélben látható jelölő lapot vágd le, jelölj be rajta 7 

nevet és egy zárt borítékban küld vissza ezt a plébániára április 25-ig. A beérkezett borítékokat a 

választási bizottságba felkért tagok: Szárics Anna és Gáspár Gyula, Kovács Klára és Perry Tamás fogja 

felnyitni és összeszámolni.  

 

SZENTMISE - ÚJRA EGYÜTT 

Továbbra is szabadon tudunk együtt imádkozni, ha még 75 fős létszám-korláttal és a szabályok szigorú be-

tartása mellett is: a tegnapi jó hír, hogy az Ontarioban bevezetett legújabb korlátozások nem érintik a misé-

ket nálunk. Hétfőtől szombatig 7,30AM mise angolul, regisztráció nélkül. 

Vasárnapi mise 9, 11 és 12,30 órakor. A 12,30-as új misét azért vezetjük be, hogy igy mindenki beférjen. 

Mivel egyre többen megszeretették ezt a misét is, ezért mostantól ez is „orgonás” mise lesz. (Emellett elér-

hető még a szombat esti vigília mise angolul 5PM órakor.)  

https://youtu.be/QsFlH-I4DnE
http://mek.oszk.hu/01000/01093/html/02.htm#cim10
https://youtu.be/S5e4HWmMV2k
https://us02web.zoom.us/j/85814698839
https://us02web.zoom.us/j/85814698839
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Előzetes online regisztráció szükséges minden hétvégi misére a korlátozások miatt online a Flocknote-on 

vagy a magyar honlapon a Miserend/Regisztráció címszó alatt. A vasárnapi regisztrációt szombaton 8PM 

zárjuk.  

 misére online regisztrálni az tud, aki be van regisztrálva a Flocknote-on érkező digitális Hírnökre, vagy a 

magyar honlapon keresztül pénteki Hírnök kiküldése után https://stetoronto.org/miserend/. 

 egy Flocknote-s címről csak egyszer, max. 5 főre lehet regisztrálni. (továbbküldés esetén nem enged re-

gisztrálni.) 

 A létszámot a "confirmation" levélben lehet megváltoztatni. 

Ahogy várható volt, a 11 órás mise regisztrációja gyorsan betelik és nem férnek be mind, akik pedig erre 

szoktak járni, amit szívből sajnálunk!  Az időseket és akiknek jobban kell figyelnünk egészségükre, és mégis 

szeretnének jönni misére, azokat kérjük, hogy a 9AM-es misére jöjjenek lehetőleg. A 9AM és a 12,30PM-

es misén kérésre állandó helyet is tudunk biztosítani, aki nem akar külön hetente regisztrálni. Erre a 

misére az irodai telefonon vagy email útján is fel lehet iratkozni.   

 

ÉPITSÜNK BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET MINDENKINEK! 

Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérem az állami előírások betartá-

sát. Megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 felett) nem szabad a templomba lép-

ni! Kérjük a maszk szabályos viselését! Kérjük, tartsa meg a 6 lábnyi távolságot a templomban és a 

szentmise után is. (A padokon lévő zöld csíkok jelzik, hogy hova üljön egy család. Az áldozáshoz a két ol-

dalsó padközi átjárót használjuk és körkörösen, azaz középen vagy az ablakok mellett menjünk vissza he-

lyünkhöz.) Ne fogjunk kezet és ne énekeljünk.  

Különösen ügyeljünk arra, hogy a misék előtt és után az udvaron is megtartsuk a szabályokat! (Emellett 

nagy a veszélye annak is, hogy a szomszédos épületből feljelentenek minket.) 

 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (11) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Harper felgyógyulásáért; †hozzátartozókért 11:00 

Téglási Ilonáért; Pirositz Györgyné sikeres műtétjéért; †Aykler Béláért; †Varga Mártáért; †Varga Istvánért; †ifj. Kirec 

Lajosért, Helenért, Ludvikért, Cristopherért, Suzyért, és Nancyért; †Kirec Jánosért és Katalinért; †id. Kirec Lajosért és az 

összes †családtagokért; †Varga Jánosért és Marijáért, Putar Máriáért, Sipos Arankáért és Jánosért; †Elek szülőkért; †Házy 

Ildikóért; Juretic család élő és †tagjaiért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért; Fábián nagypapáért; Engyel és Kelemen 

nagyszülőkért; Kelemen Ferencért, Józsefért, Annusért, és Máriáért; Engyel Ágnesért és Kláriért; †id. Engyel Gyuláért; 

†Dala Irénért, 5. évforduló; †Gyurkó Ottóért, 38. évforduló;  †Tausz Zsuzsannáért 11. évforduló 12:30 férj felgyógyulásáért; 

†Balogh Jenőért, 2. évforduló; birthday blessings on Mario Colaco, Andrew Lee and Greg Parnham; good health, happiness 

and success for Ryan Carvalho and family 

Hétfő / Monday (12) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Bianca Khomasurya; for blessings on Pilar Reyes 

on her birthday; for the healing of Tessie Masangkay; for blessings on Valerie Ferrer; blessings on Simone Carvalho and 

family; good health and happiness of Sunny and Frank Lee and family 

Kedd / Tuesday (13) 7:30 for our †Jesuits; for Bianca Khomasurya; for blessings on Carlos Ramos on his birthday; for 

†Susan Teves; for †Michael & Anna Lents; blessings on Peter Carvalho and family; thanksgiving to St. Anthony of Padua 

for favours received 

Szerda / Wednesday (14) 7:30 for Jesuit vocations; for Bianca Khomasurya; for †Timmy Gil; for blessings on Beatrice 

Canicula; for blessings on Kara family; birthday blessings on Dominic Braganza; thanksgiving to St Jude for favours re-

ceived 

Csütörtök / Thursday (15) 7:30 for the conversion of non-believers; for Bianca Khomasurya; for †Babits György; for the 

healing of Aurora Dilag; for blessings on Cris Caparas on his birthday; for †Theodolina and Sebastian Carvalho; good 

health and happiness of Ryan Carvalho and family 

Péntek / Friday (16) 7:30 for our benefactors; for Bianca Khomasurya; thanksgiving from Gene and Linda; for †Chito and 

Florencio Viola; for the spiritual healing of Patricia and Pamela; birthday blessings on Msgr. Pat O'Dea; good health and 

happiness of Simone Carvalho and family 

Szombat / Saturday (17) Saint Kateri Tekakwitha, Protectress of Canada 7:30 for world peace; for Bianca 

Khomasurya; for †Antonio and Guia Zarate; for †Leon & Rosario Viola; birthday blessings on Carlitos Dsa; for the 

forgotten Holy Souls in Purgatory 5 PM for Etelka and †Pál; for the complete healing of Lilah Vasquez; for the healing of 

Joey and Renith 

Nick Xourafas virágmegváltása szerettei emlékére: †Lovrics Gusztáv. Köszönjük az adományokat. 

https://stetoronto.org/miserend/
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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 APRIL 11, 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 - with online registration 

Haitian Mass in Creole: 3
rd

 Sunday of the month at 3pm 

Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; 4
th
 Friday of the month at 7-8pm  

 
 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 
Christ is Risen! Indeed, he is risen! 

Thanks for all who joined us for this blessed Easter celebration and for those who helped us making it so 

beautiful! Yes, we come together like the first believers, praying for unity of heart and soul. With our fellow 

Christians, we celebrate the resurrection of the Lord Jesus, the Lord of Life!  

Thanks to your prayer we can continue to open our church even after the newest regulations! Therefor I 

invite you this Saturday 8-9AM – after the morning Mass for a Discussion about how to build our Eng-

lish-speaking community. 
 

The Gospel (Jn20,24-29) recounts Jesus’s appearance to the disciples, who are overjoyed at his presence. 

We see different ways in which the characters involved come to believe in the risen Lord. It is a journey 

that goes from fear to joy, from doubt to belief. In today’s reading the Lord appears again to the previously 

absent Thomas, eliciting his magnificent confession: ‘My Lord and my God’! To recognise the resurrection is 

the prime testimony to the faithfulness of the God to his covenant. It can make us read the events of our 

own life also in terms of personal faithfulness: God’s and ours. Do you build this faithfulness?  

Have a blessed Easter and the joy of meeting the Resurrected Jesus!  

In Christ, Fr Tamas 

 

WE INVITE YOU... (CHECK WHETHER IN PERSON OR ONLINE) IN APRIL 

9. 7-8PM: Adoration with Taize music in person and online 

10. 8-9AM, after the morning Mass Discussion about how to build our English-speaking community. 

Feast of the Divine Mercy 5PM: Vigil Mass in English, followed by the Devotion to the Divine Mercy 

18. ShareLife Campaign. 3PM: Haitian Mass in Creole  

April 18-24, 2021 is National Volunteer Week in Canada. We recognize and thank volunteers for their dedi-

cation and contributions serving in and for our community! 

 PRAY WITH POPE FRANCIS IN APRIL for those who risk their lives while fighting for fundamental 

rights under dictatorships, authoritarian regimes and even in democracies in crisis. 

 
 

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!  

We would like to express our gratitude to an anonymous donor, who has gifted a wonderful stand for 

our Monstrance (Thabor) to our parish. May God bless the donor! 

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 con-

sidered 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/QsFlH-I4DnE
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-03/pope-francis-prayer-intention-march-sacrament-reconciliation.html
https://www.facebook.com/stetoronto/photos/a.867735990070698/1842088369302117/
mailto:szte.treasurer@gmail.com
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

