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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. május 16.  

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!     
 

E tavaszias májusban Fatimai Szűzanya üzenetére figyeltünk a héten. Ez is segíthet tudatosítani, hogy a hús-

véti idő arra hív, hogy I. MARADJ KÖZÖSSÉGBEN, hogy ne járj úgy, mint Tamás apostol. II. VEDD 

ÉSZRE AZT, AMI LÉNYEGES, ami életadó. III. HALLGASD JÉZUST és kövesd. Most még tovább hív az 

Evangélium: Van bizalmad követni, kapcsolódni hozzá? IV. KAPCSOLÓDJ JÉZUSHOZ, AHOGY A SZŐ-

LŐVESSZŐ kapcsolódik a szőlőtőhöz! Ha mersz továbbmenni, akkor V. FOGADD EL JÉZUS BARÁTSÁ-

GÁT! (Jn 15, 9-17) Sikerült-e hálával és bizalommal elmélyítened e barátságot?  

Most arra hív az Ige, hogy OSZD MEG MÁSOKKAL JÉZUS BARÁTSÁGÁT azáltal, hogy elmondod ne-

kik: téged hogyan formál, vezet az Úr a hétköznapokban! (Mk16, 15-20) A Mennybemenetel ünnepén Jézus 

Isten Országát mutatja meg, hogy azt kezd el építeni itt és most, a hétköznapi életedben. Ha szeretnél kér-

dést feltenni a vasárnapi evangélium kapcsán, ha szeretnéd tapasztalatodat megosztani, akkor egy új lehe-

tőségként ITT KÉRDEZHETSZ AZ EVANGÉLIUMRÓL! 

Fájdalommal írom, hogy a kormányzat június 2-ig újra meghosszabbította a templomi korlátozásokat. 

Imádkozzunk még kitartóbban azért, hogy engedjék újra a szabad vallásgyakorlást Ontario-ban! 

Áldott hétvégét kívánok szeretettel és imával, 

Tamás atya 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, gyakorlatok a felkészüléshez: Hol tettél utoljára tanúságot Jézusról, hitedről? „Jel” 

vagy-e a világban mások számára? Mikor érezted, hogy „veled van”, általad „munkálkodik” az Isten? 

Olvasd el, hallgasd meg Ady Endre, Az Úr érkezése versét… Hol és hogyan “ölelt át” téged az Isten? 

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 elol-

vashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu.  

ÚJ! Ha szeretnél előre kérdést feltenni a vasárnapi evangélium kapcsán, ha szeretnéd tapasztalatodat 

megosztani, akkor ITT KÉRDEZHETSZ AZ EVANGÉLIUMRÓL! 

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 májusban Ferenc pápával, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt mun-

kálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.  

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-aprilis-11?fbclid=IwAR2uIp0myqIITkqfDmiBzPe36-GzVs3cfCtKXF5_HaCXKx6aty3eK-nR9CU
https://www.wofdigital.org/engage-feast-days/videos/engage-our-lady-of-fatima
https://forms.gle/GjNgb88uihHAeXvcA
https://www.ars-sacra.hu/vers.php?vers=44
https://www.youtube.com/watch?v=hc34ZPDkb_o&ab_channel=%C3%89letfest%C5%91koldal
https://youtu.be/e2uMTIrkW7w
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-majus-9
https://youtu.be/L7ko0brk9mA
https://youtu.be/eUKrYhRlIdI
https://katolikus.tv/elo-adas
https://youtu.be/5XFmbo6R2_c
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://forms.gle/GjNgb88uihHAeXvcA
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 MÁJUS – ONLINE PROGRAMOK 

15. 9-11AM: kontemplatív imacsoport. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. Magyar iskola. 

1PM: Elsőáldozási felkészítő.  

16. Mennybemenetel ünnepe - 11AM: Vasárnapi mise online. 12-1PM: „drive through” udvari, majd 1-

2PM: templomi áldoztatás 

17. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

18. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

19. 6,30PM: Egyháztanács – ha van kérdésetek, küldjétek el az iroda címére vagy az ET bármely tagjának! 

7PM: Bibliakör. 8PM:"Risen" (R. Barron) – záró ZOOM beszélgetés Húsvét tapasztalatáról VI. 

22. Nincs Magyar Iskolai tanítás 

3PM: Filmklub online beszélgetés: „Emberek és istenek” (itt látható) 

23. PÜNKÖSD - 11AM: Vasárnapi mise online. 12-1PM: „drive through” udvari, majd 1-2PM: templomi 

áldoztatás. 8PM: Ima jezsuitákkal, jezsuitákért – Szent Ignác 500 (részletek lent) 

24. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

25. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

26. 7PM: Bibliakör 

28. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösséggel 

29. 4AM!: András Csaba jezsuita papszentelése Székelyudvarhelyen 

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

6PM: Zenei Vesperás Teleki Gergővel 

30. 11AM: Vasárnapi mise online. 12-1PM: „drive through” udvari, majd 1-2PM: templomi áldoztatás. 

4PM: Bérmálkozási felkészítő 

31. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

JÚNIUS 

1. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

IMÁDKOZZUNK, HOGY ITT FELOLDJÁK A TELJES LEZÁRÁST! 

2. 7PM: Bibliakör. 

4. ELSŐPÉNTEK - 7AM-6PM: Szentségimádás. 6PM: Mise. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity 

közösséggel. 8PM: Trianoni ökumenikus megemlékezés 

 

PÜNKÖSDI GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT! A Lélek ajándékainak bemutatására várunk gyermekrajzo-

kat (bármilyen technikával) Az alkotásokat kérjük digitális formában a plébánia címére elküldeni május 19 

szerda estig. A legjobb rajzot fogjuk Pünkösd napján az ünnepi mise minden online felületén vetíteni. 

A többi képből egy online kiállítást rendezünk.  

ANYÁK NAPI AJÁNDÉK NYERTES SZÁMA: 41! A szép ételes ajándékcsomagot felvehető a vasárnapi 

áldozás után! 

 

SZENT IGNÁC ÉV 500 – IMÁDKOZZ A JEZSUITÁKKAL, JEZSUITÁKÉRT! 

 Május 23. 8PM: 500 évvel ezelőtt indult Loyolai Ignác a megtérés útján… amin azóta oly sok jezsui-

ta halad. Ez lehetőséget ad arra, hogy világszerte megerősítsük vágyunkat arra, hogy valóban Isten 

szemével tekintsünk világunkra. Csatlakozz hozzánk, jezsuitákhoz, egy imára, hallgass meg tanúság-

tételeket és magad is imádkozz szolgálatunkért! https://ignatius500.global/live 

 Május 29. 4AM(!): András Csaba jezsuita papszentelése Székelyudvarhelyen. Kérjük imádat a 

szentelendő fiatalért és ha tudsz, kapcsolódj be a szentelés csodás ünnepébe online. 

ITT A NYÁR! MAGIS EUROPE 2021 

Fiatalok! Mentek haza a nyáron? Akkor íme egy csodás heti program! A Magis Europe 2021 egy 

nemzetközi, ignáci lelkiségű program, amin 18 – 35 évesek vehetnek részt. Augusztus 7 – 15. között 

rendezzük meg Magyarországon és Szlovákiában. Amire számíthatsz, hogy 11 experimentum közül 

választhatsz egyet, amelybe szívesen becsatlakozol egy héten keresztül. A következő kategóriákból lehet 

majd választani: zarándoklat, lelkigyakorlat, szociális szolgálat, ökológia és művészet. Ezt követően pedig 

egy közös záró fesztiválon találkozunk Miskolcon. RÉSZLETEK ITT! Jelentkezési határidő: május 31. 

https://youtu.be/SdWM0We5RUE
https://youtu.be/eUKrYhRlIdI
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://www.wofdigital.org/he-is-risen/season:1/videos/resurrection-video-6
https://us02web.zoom.us/j/85814698839
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://gloria.tv/post/jivKgvwUvihQ4GJ3WT46Kigw7
https://ignatius500.global/live
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://ignatius500.global/live
https://magis.jesuits.eu/magis-europe-2021-elj-at-egy-felejthetetlen-hetet
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JÓ GAZDAKÉNT...  

 Templomunk utcai kis parkja kezdett el megújulni Varga István jóvoltából: kiszáradt fenyők 

lettek végre kivágva és a nagy fák felmetszve. Templomunk szép, karakteres íve és esténként a 

belülről kivilágított üvegablakok fénye újra mutatja az előttünk járóknak, hogy itt egy keresztény 

közösség él! 

 A Műszaki-Építési bizottság e heti megbeszélésén megvitatta a folyamatban lévő ügyeket. Több 

nagyobb kérdésben várunk sajnos hiába árajánlatra (pl. a templomi szőnyeg lehetséges cseréje stb.), 

mert a lezárás miatt minden leállt. Folyamatban van viszont a templomi biztonsági kamera-rendszer 

cseréje, illetve az irodai telefonrendszer átállítása egy VOIP rendszerre (A nagyon régi, nehezen 

javítható rendszerónk cseréje most a kötelező homeoffice miatt vált nagyon időszerűvé.) 

 Tudtok-e még olyan idősebb embert közösségünkből, aki számitógépen nem tud bekapcsolódni 

az online programokba, misébe, de van „smart” TV-je? Ekkor talán tudnánk segíteni neki, hogy 

hogyan tud programjainkba ott bekapcsolódni... Kérjük, hogy jelezzétek az irodán! 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (16) békéért a Kárpát-medencében; Ibolya felgyógyulásáért; Birinyi György és Irén 71. 

házassági évfordulójára; Jeney család élő és †tagjaiért; nemrég †Váradi Csabáért és Mézes Erzsébetért; 

†Behon és Juretic családtagokért; †Czikajló Márta, László, és Tamásért; Fábián nagypapáért; Engyel és 

Kelemen nagyszülőkért; Kelemen Ferencért, Józsefért, Annusért, és Máriáért; Engyel Ágnesért és Kláriért; 

†id. Engyel Gyuláért; †Katona Lászlóért, születésnap; †Vörös Istvánért; †Pickó Józsefért, 1. éfvorduló; 

†Bátori Terézért; †Bukovec Dávidért, 50.születésnap; good health, happiness and success for Ryan Carvalho 

and family; for †Brendan Choi 

Hétfő / Monday (17) Boldog Scheffler János püspök és vértanú for the intention of the Jesuit Fr. General; 

for the Weston family; for the complete healing of Adelaide and her daughters; for the Holy Spirit to 

empower the Archdiocese of Toronto; for blessings on and protection of Leonor Dytoc; wedding anniversary 

blessings on Joan and Cyril Delima; good health, happiness and success for Simone Carvalho and family; for 

†Theresa Leda Jeganathan 

Kedd / Tuesday (18) for our †Jesuits; for Sylvia, on her birthday; for †Fr Fernando Suarez and †Bishop 

Palang; for healing of Tessie Masangkay; birthday blessings on Alisson Dmello; for the Holy Souls in 

Purgatory 

Szerda / Wednesday (19) for Jesuit vocations; for †Mészáros Ferenc; for †Rita and Manuel Aycardo; for 

physical & spiritual healing of Patricia; good health and happiness for Peter Carvalho and family; birthday 

blessings on Radhika Rajaram 

Csütörtök / Thursday (20) for the conversion of non-believers; for blessings on Jay, Pauline, Aidan & 

Miles; for †Nedime and Mehmet Rende and their children; for Mufide Mary and her dear ones 

Péntek / Friday (21) for our benefactors; thanksgiving from Gene and Linda; for the healing of Robert from 

drug addiction; for †Joan and Eugene Cordeiro; birthday blessings on Ingrid Raj and Joan Delima 

Szombat / Saturday (22) Saint Rita of Cascia 7:30 for world peace; for blessings on Ady, James, Olivia & 

Sydney; blessings on Fr. Tamas, Julius, Anna, Beata and Linda; thanksgiving to Jesus and Mother Mary  

5 PM for Etelka and †Pál; for blessings on & spiritual growth of all M.E.6 members  

 

Temetés: †Váradi Csaba (27) temetése május 18-án lesz 2 órakor a York temetőben 

Windisman Anita virágmegváltása szerettei emlékére: †Döbrei Mária 

Kókai-Czapár Mária szeretettel emlékszik reá: †Bor Jusztina 

Köszönjük az adományokat. 
 

Pope Francis’ Call for a Rosary Marathon for End of COVID-19 

Every Sunday in May – 7:30 p.m. A VIRTUAL EVENT HOSTED BY THE CATHOLIC CHARISMATIC 

RENEWAL COUNCIL. Join us as we accept Pope Francis’ invitation to dedicate the month of May to pray-

ing the rosary for an end to the COVID-19 pandemic. Every Sunday evening in May, let us come together to 

pray the Glorious Mysteries via FACEBOOK: http://bit.ly/CCRCTorontoFacebook or YOUTUBE: 

http://bit.ly/CCRCTorontoYouTube   

http://bit.ly/CCRCTorontoFacebook
http://bit.ly/CCRCTorontoYouTube
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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 MAY 16, 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 – ONLY ONLINE 

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! 
Our Sunday readings show us the apostles „gazing” at Jesus at the Ascension. But they have not just been 

standing idle looking into heaven, rather they started joyfully their mission! Likewise, we are not just people 

who rejoice that God loves us. The Ascension is not a cozy feast: it should make us feel uncomfortable: 

while keeping our eyes fixed on the Christ as the glory of the Father, we are challenged to build a world of 

justice, truth, and peace. If we believe that Christ has ascended, then challenging all that enslaves should be 

characteristic symptoms of the presence of Christians in a society. Imagine if the Spirit could work in you! 

It is painful to say but the provincial government announced that the current stay-at-home order will be 

extended until at least June 2, 2021. Current restrictions for places of worship (limit of 10 people inside the 

church at any time) remain in place. Let us pray more trusting for our free PLACE TO WORSHIP! 

Have a blessed feast of Ascension! In Christ,  

Fr Tamas 

WE INVITE YOU...  ONLINE IN MAY 

15. 4.30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass ONLINE!  

7PM: ZOOM Sharing group about the Sunday Gospel and the “RISEN” V. by bishop Barron 

16. ASCENSION - After your online Mass 12-1PM distribution of the Eucharist in the churchyard, driv-

ing through, 1-2PM: Church is open for short visits, for 10 people at any one time. 

21. 7PM: English Film Club ONLINE - Of Gods and Men (you can watch the film e.g. here) 

22. 4.30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass ONLINE! 7PM: ZOOM Sharing group about the Sunday Gos-

pel and the “RISEN” VI. by bishop Barron 

23. PENTECOST - After your online Mass 12-1PM distribution of the Eucharist in the churchyard, driv-

ing through, 1-2PM: Church is open for short visits, for 10 people at any one time. 

8PM: SAINT IGNATIUS 500 – PRAY WITH & FOR THE JESUITS 

28. 7-8PM: Adoration with the Holy Trinity Community 

Collect your lovely gift basket from the Mother’s Day’s raffle. THE WINNING NUMBER: 41! 

SAINT IGNATIUS 500 – PRAY WITH & FOR THE JESUITS 

500 years ago, St. Ignatius of Loyola was wounded in the battle of Pamplona. https://ignatius500.global/live 

This injury shattered his dreams of worldly glory and put him on a way of conversion which would ultimate-

ly lead to the foundation of the Society of Jesus. This year is an opportunity to celebrate this conversion, to 

be renewed, to become pilgrims with Ignatius, and to see all things new in Christ. You are invited to start this 

Ignatian Year prayerfully with us on 23 May with an online prayer & silent personal prayer too. The prayer 

will be streamed on 23. May at 8pm in English. Join us & pray with us! 
PRAY WITH POPE FRANCIS IN MAY that those in charge of finance will work with governments to 

regulate the financial sphere and protect citizens from its dangers. 

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!  

Please, consider online donation and 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 stetoronto.org/tamogass or at 

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/ldeilJmFtwk
https://us02web.zoom.us/j/82477650913
https://www.wofdigital.org/he-is-risen/season:1/videos/resurrection-video-5
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://www.youtube.com/watch?v=MAGbie5a6wI&ab_channel=YouTubeMovies
https://us02web.zoom.us/j/82477650913
https://www.wofdigital.org/he-is-risen/season:1/videos/resurrection-video-6
https://ignatius500.global/live
https://ignatius500.global/live
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-03/pope-francis-prayer-intention-march-sacrament-reconciliation.html
file:///C:/Users/Gyula/OneDrive/Office%20shared%20files/Hírnök-kommunikáció/2021/stetoronto.org/tamogass
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

