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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. április 18.  

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!     
A húsvéti idő egy átformáló tapasztalatról és az erről való tanúságtételről szól számomra. Beszéltél a 

húsvétról valakinek? Miért nem!? A kételkedő Tamás kimaradt a közösségből és a közös első tapasztalatból. 

Jézus szeretettel, szeliden utánanyúl Tamásnak, utánamegy az emmausziaknak… neked is! Ez az Isteni 

Irgalmasság értelme! A vasárnapi evangélium elején a tanítványok zavartak, elbizonytalanodottak, cél- és 

reményvesztettek. (Lk 24, 35-49) Jézus azonban feloldja a tanítványok félelmét, megnyitja szívüket és 

értelmüket, hogy megújult és tanúságtevő emberek legyenek. Vágysz-e te erre?  

A jövő hét az Önkéntesek Hete. De ki is az önkéntes? Ha otthon elmosogatsz, ha felhívod a nagymamádat 

vagy az utcán odaadod az egyik nálad lévő csokit a koldusnak? Nem! Ekkor te nem önkéntes vagy, csak 

felismered helyedet, szerepedet a világban és örömmel meg is osztod azt, amid van és ami te magad vagy. 

Sajátodnak érzed a világot és tudod, hogy van felelősséged érte. Áldott egy közösség, ahol ez magától 

értetődik és én ezt köszönöm nektek! (Részletes köszönet a Hírnök végén) Isten áldja meg közösségünk 

minden önkéntesét szolgálatáért!  

Hétfőtől Ontario újabb korlátozásokat vezet be, igy április 19 hétfőtől csak 10 fő lehet templomunkban, 

tehát újra megakadályozzák az istentiszteleteket, annak ellenére, hogy eddig egyetlen fertőzési góc nem 

alakult ki a teljes év alatt egyetlen keresztény templomban sem Kanadában! A lelki egészség nem érték 

többé. Ennek fájdalmával is kívánok húsvéti reményt és a Feltámadt Jézussal való találkozás örömét! 

Szeretettel és imával 

Tamás atya 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, gyakorlatok a felkészüléshez: Hol tudsz, hol kell ma konkrétan tanúságot tenned Krisztus-

ról a világban? Miért baj, ha nem teszel tanúságot? 

A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, illetve a kö-

vetkező 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? Hív-

jad 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/S5e4HWmMV2k
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-aprilis-11?fbclid=IwAR2uIp0myqIITkqfDmiBzPe36-GzVs3cfCtKXF5_HaCXKx6aty3eK-nR9CU
https://youtu.be/aSoBr4odJY0
https://vimeo.com/532700573
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! 

17. 8-11AM: Kontemplatív imacsoport. 9AM: „Jézus és a gyermekek” – gyerekliturgia. Magyar iskola. 

11AM: „Mennyei Ízek” - Tausz Gyuszival: „Gyerekbarát vacsora – fiatalok főznek”.  

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!  

Szívből gratulálunk a ma pappá szentelése 50. évfordulóját ünneplő Cserháti Ferenc püspökünknek! 

21. 7PM: Bibliakör. 8PM:"Risen" (R. Barron) – élő online beszélgetés a Húsvét tapasztalatáról II. 

23. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösséggel 

24. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. Magyar iskola. 1PM: Elsőáldozási felkészítő. 4,30PM: 

Szentségimádás, 5PM: Vigília mise angolul. 6PM: Zenei Vesperás Oláh Imrével. Fugue in c minor 

BWV 582 by J.S. Bach. Allein Gott in der Hoh' sei Ehr'/Only God in the highest be praised Choral prelude BWV 

664 by J.S. Bach. Grave and Adagio from Organsonata II in c minor by Felix Mendelssohn. Moto Ostinato from 

Sunday music by Peter Eben. Hymn to freedom by Oscar Peterson/arrangement by Mons Ledvin Takle 

25. Vasárnapi mise: 9AM, 11AM (online is), 12:30PM. 3PM: Bérmálási felkészítő. 4PM: ZOOM 

Filmklub a Babette lakomája című filmről (itt megtekinthető) 

28. 7PM: Bibliakör. 8PM:"Risen" (R. Barron) – élő online beszélgetés a Húsvét tapasztalatáról III. 

Május 1. Anyák napja. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. Magyar iskola.  

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 HE IS RISEN sorozatához kapcsolódunk – élő online beszélgetés a Húsvét tapasztalatáról.  

 „IGENT MONDOK” - online női lelkigyakorlat magyarul, a Jézus Szíve Társasága szervezésében, május 

hónapban. Mária életének szemlélésével Igent mondok arra az életre, amit Istentől kaptam. 

 JÓ ONLINE KÉPZÉST KERESEL HITED, SZOLGÁLATOD ELMÉLYITÉSÉHEZ? A Dayton Uni-

versity kiváló kurzusokat, az egész éves programokat kínál.   

KÖNYVAJÁNLÓ – ÚJ ANGOL LELKI KÖNYVEK – JÓ OLVASÁST! 

 Brilliant! 25 Catholic Scientists - $20 Fiataloknak szóló könyv arról, hogy a hit és tudás mennyire egy-

mást erősitik és hogy mit tettek keresztény tudósok a tudományok fejlődéséért. 

 Vatican II Collection - $25 Szeretnéd jobban megismerni a Zsinatot, de elveszel a sok írásban? Íme egy 

nagyon jó válogatás és értelmezés arról, amit minden katolikusnak „kellene” ismernie. 

 Living Joy: 9 Rules to Help You Rediscover and Live Joy Every Day - $20 Hogyan lehetsz örömteli em-

ber, sugárzó keresztény? Fiatalos tanácsok nemcsak fiataloknak. 

 Walking With God: A Journey through the Bible- $10 A Biblia az emberiség megváltás története: de ho-

gyan értelmezzem? Egy világos, olvasmányos könyv, ha meg akarod érteni a biblia hitét, a saját hitedet! 

 IGNATIAN COLLECTION - $25 Ha keresel egy jó bevezetést a szent ignáci lelkiség forrásaihoz, akkor 

e könyvben megtalálod egyben, ráadásul egy jó bevezetővel. 

EGYHÁZTANÁCS VÁLASZTÁS 

Ha nem kaptad meg postán a választási szelvényt, akkor jelezd az irodán. Ha egy családon belül a felnőttek 

külön szeretnének szavazni, akkor kérjük, hogy ezt tegyük úgy, hogy a küldött szelvény aljára írják rá kézzel 

a további választott listát, jelöljék, hogy ez egy felnőtt családtag külön szavazata és igy küldjék vissza. (Eb-

ben az esetben szükséges, hogy a CSALÁD névvel azonosítható legyen!) 

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/DW8T78HLru4
https://youtu.be/qBaQaH4ydH4
https://youtu.be/A89lK833lVM
https://www.wofdigital.org/he-is-risen/season:1/videos/resurrection-video-2-extended-edit
https://us02web.zoom.us/j/85814698839
https://youtu.be/SH5PCSkt44w
https://us02web.zoom.us/j/86282259303
https://us02web.zoom.us/j/86282259303
https://videa.hu/videok/film-animacio/gabriel-axel-babette-lakomaja-1987-drama-kKvDwyaGd3CK1feU
https://us02web.zoom.us/j/85814698839
https://stelizabethofhungarypar2.flocknote.com/note/11793715/video/484881929
https://us02web.zoom.us/j/85814698839
https://www.tahisziv.hu/igent-mondok-online-noi-lelkigyakorlat?fbclid=IwAR0GA7qt11PIG5KMF3Zee7kcZT-tWdZ1R9trIRDArenDkL1pcPhkP6PB_74
https://vlcff.udayton.edu/calendar/#cycle_3_2021_English
https://vlcff.udayton.edu/calendar/#cycle_3_2021_English
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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 Hírnök-

re, vagy a magyar honlapon keresztül pénteki Hírnök kiküldése után https://stetoronto.org/miserend/. 

Egy Flocknote-s címről csak egyszer, max. 5 főre lehet regisztrálni és 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!  

SEGÍTSÉG AZ OLTÁSBAN - Közösségünk önkéntesei segítséget ajánlanak az időseknek az oltáshoz a regisztrá-

cióban vagy a szállításban. (Nehézkes az online regisztráció, amihez email kell, a telefonos regisztráció nehezen mű-

ködik, de például sok patikában van elérhető oltás.) Kérjük azon idősek jelentkezését a plébániai irodán, akik se-

gítséget kérnek e téren. 

HIRDETÉS – KIADÓ LAKÁSOK 

Kiadó, kedvezményes bérleti díjú lakásokat kínálunk a Yonge / Lawrence (Lawrence Village) környékén 

hosszabb és rövidebb távra is. A lakások között van felújított bachelor, 1 hálószobás (1 bedroom) és 2 háló-

szobás (2 bedroom) lakás is. A lakásokat kedvezményes áron tudjuk kiadni akár már április közepétől is.  

könnyen megközelíthető helyen, nagyon jó közlekedés biztosított, (Subway station, bus station), boltok és 

parkok is a közelben. Érdeklődés esetén hívja a következő számot: 416-480-2237, illetve írjon a következő 

e-mail címre: fairlawnrentalapartments@gmail.com 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (18) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Péter és Csaba születésnapjára; családtagok egészségéért; 

a tisztítótűzben szenvedőkért; †Telekesi Gézáért; †Vaskovic Irénért; †Tandi Tiborért, 11 évforduló; †Kovács Jánosért és 

Erzsébetért; †Hauk Ilonáért; †szülőkért és nagyszülőkért; †Haraszti Tamásért; †Majthényi Lászlóért; †Vásárhelyi Péterért; 

hálából, Házi Annie születésnapjára; hálából, †dr. Házi Jenő születésnapjára 11:00 Laura születésnapjára; Frank és 

Helenért,  2. házassági évf;  Frank és Helen, valamint a Bodó és Jennings családtagok Covid vírus elleni védelméért; nemrég 

†Zádori Istvánné szeretett emlékére; Fábián nagypapáért; Engyel és Kelemen nagyszülőkért; Kelemen Ferencért, Józsefért, 

Annusért, és Máriáért; Engyel Ágnesért és Kláriért; †id. Engyel Gyuláért;  †Bor Jusztináért; családtagokért, gyermekekért és 

unokákért; †szülőkért és nagyszülőkért; †férjért; †Dékány Éváért 12:30 nemrég †Zádori Istvánné szeretett emlékére; 

†Fazekas Attiláért; blessings on Sarah and Ryan Carvalho and family; anniversary blessings on Jane and Xavier Dsa 

Hétfő / Monday (19) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for blessings on Marianne Bautista; for †Angelita and 

Nick Jusi; blessings on Rohit and Simone Carvalho and family; for the recovery from Covid 19 for Sharmila Colaco and to 

keep the family safe; for † Heim Lászlóné 

Kedd / Tuesday (20) 7:30 for our †Jesuits; for †Joe and Susan Mali; thanksgiving from Linda & Gene; for blessings on 

Renith Faminial and Art Dilag; blessings on Peter Carvalho and family; for the recovery from Covid 19 for Anil Colaco and 

to keep the family safe; for the healing of Jocelyn Yap and Antonia Dytoc 

Szerda / Wednesday (21) 7:30 for Jesuit vocations; for †Antonio & Guia Zarate; good health and happiness for Jarrett and 

Corine Wong; blessings on Ryan Carvalho and family 

Csütörtök / Thursday (22) The Blessed Virgin Mary, Mother of the Society of Jesus 7:30 for the conversion of non-

believers; for the complete healing & recovery of Robert from drug addiction; good health and happiness for Tanya and 

Chris Tsn and family; blessings on Simone Carvalho and family 

Péntek / Friday (23) Saint Adalbert, Saint George 7:30 for our benefactors; for blessings on Fr. Tamas, Julius, Anna, & 

Mario; good health and happiness of Gloria Kang and family; blessings on Peter Carvalho and family 

Szombat / Saturday (24) 7:30 for world peace; blessings on Peter Carvalho and family; good health, happiness and the 

intentions of Catherine and Anselmo Park 5 PM for Etelka and †Pál 

Temetés: Marth Éva (82). †Döbrei Mária (88) gyászmiséje április 17-én lesz 2 órakor templomunkban. 

https://stetoronto.org/miserend/
mailto:fairlawnrentalapartments@gmail.com


   
 

4 
 

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 18, 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! 

Jesus appears to his doubting disciples in the Gospel. (Lk 24, 35-49) We face their/ our doubts, confusion, 

when all hope is lost. This is not to weigh us down, but to bring us peace and encourage us to live the new 

life won for us. He reassures them by inviting them to touch him and by eating with them, before increasing 

their understanding and hinting at their mission. Let us continue our Easter journey: strengthened by the 

gift of Christ’s peace, and conscious of being his witnesses – even if, at times, we are confused and doubt-

ful. It is similarly confusing and painful today to accept that from Monday, 18 April, our churches must be 

closed again – although there was no one outbreak in any churches in Canada. Spiritual health is no essen-

tial, no value anymore.  

April 18-24, 2021 is National Volunteer Week in Canada. We recognize those who really feel themselves at 

home in our church and live as good stewards. We thank all volunteers for their dedication and contributions 

serving in and for our community!  

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-MAY 

17. 8,30-11AM: Contemplative prayer. 4.30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass in English with Children 

Liturgy. ShareLife Campaign. 8PM: ZOOM Sharing group about “RISEN” by bishop Barren I. 

22. 8PM: Film Club sharing on ZOOM about Babette's Feast (1987 watch here) 

24. 4.30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass in English with Children Liturgy followed by 6PM: Music Ves-

per by Imre Olah organist. 8PM: ZOOM Sharing group about “RISEN” by bishop Barren II. 

01. First Saturday of the Immaculate Heart of Mary. 4.30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass in English with 

Children Liturgy. 8PM: ZOOM Sharing group - “RISEN” by bishop Barren III. 

FIRST FRUITS OF OUR PLANNING DISCUSSION ON THE 10. APRIL 

1. English-speaking Parish Council - In the Hungarian community we renew the PC this Spring. It is formed 

by formal election. According to the existing council, I would like to suggest setting up a formal PC for the 

English-speaking community as well. Please send suggested names for the PC to the office until 25.Apr. 

2. A new Spiritual Book Study: Word on Fire’s He Is Risen! online study program up to Pentecost.  The discussion 

will be ZOOM on Saturday at 8PM 

3. We start to build up a children liturgy at the Vigil Mass. If you are interested, please, contact us. 
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!  

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://us02web.zoom.us/j/89353556187
https://www.wofdigital.org/he-is-risen/season:1/videos/resurrection-video-1
https://us02web.zoom.us/j/3976980522;
https://www.amazon.com/Babettes-English-Subtitled-Stephane-Audran/dp/B00A5IXCHA
https://youtu.be/SH5PCSkt44w
https://youtu.be/SH5PCSkt44w
https://us02web.zoom.us/j/89353556187
https://www.wofdigital.org/he-is-risen/season:1/videos/resurrection-video-2-extended-edit
https://us02web.zoom.us/j/89353556187
https://stelizabethofhungarypar2.flocknote.com/note/11793715/video/484881929
https://us02web.zoom.us/j/89353556187
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-03/pope-francis-prayer-intention-march-sacrament-reconciliation.html
mailto:szte.treasurer@gmail.com
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415


   
 

5 
 

KÖSZÖNET AZ ÖNKÉNTESEINKNEK! 

Volunteer Appreciation Week 
 
 

Egy év óta vagyunk a bezártságban. Most különösen is fontos feladatunk a létező közösségek és csoportok 

megtartása a bezártság ellenére, hogy mindenki érezhesse, hogy szívesen látott része a Szent Erzsébet plé-

bánia lelki és kulturális közösségének!  

A jövő hét az Önkéntesek Hete. De ki is az önkéntes? Ha otthon elmosogatsz, ha felhívod a nagymamádat 

vagy az utcán odaadod az egyik nálad lévő csokit a koldusnak? Nem! Ekkor te nem önkéntes vagy, csak fel-

ismered helyedet, szerepedet a világban és örömmel meg is osztod azt, amid van és ami te magad vagy. Sajá-

todnak érzed a világot és tudod, hogy van felelősséged érte. Áldott egy közösség, ahol ez magától értetődik 

és én ezt köszönöm nektek! Isten áldja meg közösségünk minden önkéntesét szolgálatáért! 

Januári évkezdő körlevelemben részletesen megköszöntem a 2020. nehéz évben sokat segítők szolgálatát. 

Most a lassú újranyitásban segítőket szeretném kiemelten köszönteni közösségünk tagjai és magam nevé-

ben.  
Isten áldjon meg benneteket és minden segítőnket bőséges áldásával! 

Tamás atya 
 
Lelki téren igazi újdonság, hogy immár tudatosan használjuk az online világ adta lehetőségeket.  

 Minden nehézség ellenére is szépen folyik a gyerekliturgia (D.Füzéry Laura), a fiatalok felkészítése 

elsőáldozásra (Szárics Anna és Kovács Piroska), bérmálásra (Forrai Tamás, Horváth Botond, Bor-

bély Erika), ministrálásra (Szárics Melinda, Bakucz Helga és Márk) és a MIK csoportban (Pulins 

Rebekka és Gáspár Tamás) 

 Köszönöm az imaszolgálatot, főleg a Mária Kongregáció (Zydron Margitnak), a Rózsafüzér (Sziko-

ra Erzsébet) és a Meghallgatlak (Kovács Klára) csoportokban. 

  
ÉLETÜNK KÖZPONTJA: A SZENTMISE       
A Szentmise közösségi életünk központi eleme, amiből táplálkozunk - újra! Köszönöm Fülöp Gyulának, 

kántorunknak a zenei szolgálatot és a megújulást! Köszönöm a Szent Erzsébet Scola Cantorum és a Gaude 

kórus tagjainak a csodálatos szolgálatukat, amikor énekükkel széppé teszik miséinket, szentségimádásain-

kat! Köszönet a kórusokat vezető Oláh Imrének és Szép családnak. 
Köszönöm Szalados Orsolyának és segítőinek a taizé-i szentségimádások zenei szolgálatát! Köszönöm az 

olvasóknak és áldoztatóknak, perselyezőknek, a ministránsoknak (Szárics Melinda és Bakucz Márk), az 

Isten hozott csoport tagjainak (Csiszér Kinga vezetésével) a hétről hétre szóló hűséges szolgálatukat, ami 

nagyon megnőtt a járvány alatti rengeteg fertőtlenítési feladattal és persze a csodás nagyheti liturgiával! 
Sekrestyei szolgálatért érdemel nagy köszönetet Linda Sazon és Diósady Klára. A mindig friss, igényes és 

kreatív oltárdíszítés ugyancsak Linda Sazon érdeme.       
 

A kulturális programok közül: 
 A Szent Erzsébet Magyar Iskola nagyon sok munkával, de szépen át tudott állni a zoom-os oktatás-

ra. Hálás köszönet Zydron Veronikának és kiváló tantestületének! 

 A cserkészek részben élő, részben online módon találkoztak: köszönet a sok kreativitásért a két pa-

rancsnoknak, H. Zaletnik Katinak és Bonnay Istvánnak, és minden vezetőnek! 

 Köszönet az online kulturális programba (könyvklub, filmklub, főzőklub, szülői klub, orvosklub 

stb.) bekapcsolódó sok segítőnek, főleg Sándor Ilonának. 

 Folytatódik a zenei vesperás, amely a kultúra útján segít megszólítani, pre-evangelizálni. Köszönet a 

szervező Oláh Imrének és a lelkes művész barátainak. 

Adja Isten, hogy e hosszú átmeneti idő véget érjen és mindezek és az abbamaradt közösségi élet minden te-

rülete újra tudjon indulni személyes találkozással. 
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A MÉDIA-EMBEREI, AKIK AZ ÚJ ONLINE VILÁGUNKBAN IGAZÍTANAK EL   
Köszönet Kövessy Zsoltnak, aki hetente elkészíti az “Üzenet” felvételét és minden nagyobb programunkról 

beszámol műsorában. 

Az online világ ránk törése sok feladatot adott, de szerencsére tudtunk támaszkodni a régi, sőt kiegészült 

segítségre. Köszönet a honlapjainkat segítő Almási Zsoltnak és új segítőjének, Rochlitz Alexandrának: az 

angol nyelvű honlap lett most teljesen megújítva. Köszönöm az online közvetítést folyamatosan vezető 

bővülő csoportnak (Szép József, Sándor László, Rochlitz Alexandra, Diósady László, Horváth Szabolcs és 

Zsombor) azt a szolgálatot, ami a megnyitás után is tud segíteni a távol élőknek! Köszönjük a vasárnapi mi-

séken a vetítésnél szolgáló Engyel Gyulának és Kovács Marikának.       
Külön kiemelem Sznyida Balázs folyamatos, áldozatos szakmai munkáját az internet hálózat fejlesztése és 

a IT rendszergazdaság terén! Köszönöm Marton Gézának, hogy a Magyar Iskola hirtelen megnövekedett 

IT feladatait átvette.    

 
MUNKATÁRSAK, AKIK A HÉTKÖZNAPOK TERHÉT VISZIK   
A plébániai munkatársaknak köszönöm, hogy az ősz sok olyan munkáját vállalták, amit a hétköznapi feladata-

ikon túl kaptak. Szárics Anna és Gáspár Gyula eddigi folyamatos munkája nagyon sok kiegészítő, új fela-

dattal bővült ki, amit nagy figyelemmel és szeretettel végeznek. Reitner Bea könyvelőnk precíz munkája 

lehetővé teszi, hogy új szemmel tekintsünk rá gazdasági ügyeinkre, és így valóban egy anyagilag is átlátható 

és fenntartható közösséget építhessünk. 
Glonczi Márió gondnokunk a szokásos rendezési-takarítási feladatán túl folytatja az épület-felújítási munkákat, 

lépésről lépésre. (Most éppen az oltár mögötti előkészítő helyiség lett teljesen felújítva. Nagyon szépen kap-

csolódott be a takarítási és fertőtlenítési megnövekedett munkákba Halász Enikő. Köszönet Varga Istvánnak 

a kert és parkoló tavaszi rendezéséért, karbantartásáért!  
 

ÖNKÉNTESEINK NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA….   
Célokról, reményekről és létező feladatokról beszéltünk eddig. Világunkban egyre jobban érezzük, hogy 

ezek csak akkor tudnak megvalósulni, ha a közösségünk ezek hordozója, “gazdája” lesz. “Stewardship” egy 

szép kifejezés erre! Önkénteseink nélkül nem működne plébániánk!  
Köszönöm minden, fel sem sorolható állandó és alkalmi önkéntes segítségét. Mivel ők is nagyon terheltek, 

így fontos, hogy újakat tudjunk megszólítani minden területen. Hiszem, hogy az önkéntesség kultúrája teszi 

egyre több ember számára kézzelfoghatóvá, hogy “övék” ez a plébánia!   

A közös felelősségnek mindenki a részese: ki imával, ki jelenléttel, ki önkéntesként idejével, ki szakmai tá-

mogatásával, ki anyagilag segíti a közös célokat. Köszönet mindezért, mindenkinek! 

 

TE TUDOD-E,  

HOGY MI A TE ISTENTŐL KAPOTT ADOMÁNYOD? 

MEGOSZTOD-E EZT KÖZÖSSÉGEDDEL? 

 

SEGÍTED-E A MÁSIK EMBERT, HOGY Ő IS 

FELISMERJE ADOMÁNYAIT ÉS MERJE 

MEGOSZTANI? 

 

MEGSZOKTAD-E SZIVBŐL KÖSZÖNNI MÁSOKNAK,  

HA LÁTOD SZOLGÁLATUKAT? 


