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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 2.  

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 arra hív, hogy I. MARADJ KÖZÖSSÉGBEN, hogy ne járj úgy, mint Tamás apostol. (Jn 

20,19-31) II. VEDD ÉSZRE AZT, AMI LÉNYEGES, ami életadó. III. HALLGASD JÉZUST és kövesd. 

Most még tovább hív az Evangélium: Van bizalmad követni, kapcsolódni hozzá? Akkor KAPCSOLÓDJ JÉ-

ZUSHOZ, AHOGY A SZŐLŐVESSZŐ kapcsolódik a szőlőtőhöz! Figyelj arra, ami belső erőt, békét, örö-

met ad, és ezt erősítsd e kapcsolatban. (Jn15,1-8) 

Örömmel jelzem, hogy a választási bizottság csütörtökön összeszámolta az új ET-ra leadott szavazatokat. A 

lezártság ellenére is 131 szavazat érkezett (nem volt érvénytelen szavazat.) A 10 választható jelölt közül 

azok, kik kevesebb szavazatot kaptak, öten szinte egymás mellett voltak a szavazatokkal. Ezért plébánosi jog-

körömmel – a következő 3 évre – megemelem az ET tagok számát tíz főre. A 2021-2024-es időszakra igy plé-

bániánk új Egyháztanácsának tagjai: Csermely Ildikó, Csiszér Kinga, Diósady Levente, Hering Mary, 

Kristóf Lóránd, Pulins Rebekka, Szárics Márton, Szép József, Varga Tamás és Zydron Veronika. Köszön-

töm a megújult ET minden tagját és Isten áldását kérem munkájukra! 
Szeretettel és imával 

Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, gyakorlatok a felkészüléshez: Figyeld meg esti visszatekintő imádban, hogy hol ta-

lálsz energiát, erőt és örömet életedben? Hol vannak látszattevékenységek, amelyek nem adnak igazi 

erőt? Hol szorulsz megtisztításra?  

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. 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://youtu.be/uut8W2F_3vY
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-aprilis-25
https://youtu.be/RtRonToLxr4
https://vimeo.com/540467268
https://youtu.be/Fc2riroWBHc
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 MÁJUS – ONLINE PROGRAMOK 

1. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. Magyar iskola. 11AM: Szülői Klub: Resilience. 1PM: 

Elsőáldozási felkészítő.  

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

tás. 3PM: MIK és Ministráns találkozó 

3. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

4. 10AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

5. 7PM: Bibliakör. 8PM:"Risen" (R. Barron) – élő online beszélgetés Húsvét tapasztalatáról IV. 

6. 7-8PM: újabb online Biblia csoportot indítunk: kapcsolódj be! 

7. 7AM-6PM: Elsőpénteki szentségimádás előzetes regisztrációval. 7-8PM: Taize-i szentségimádás 

8. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. Magyar iskola. 1PM: Elsőáldozási felkészítő. 3PM: 

Könyvklub: Kosztolányi Dezső, Esti Kornél és a bolgár kalauz esete (ITT: 72 oldaltól) 

9. Anyák napja. 11AM: Vasárnapi mise online. 12-1PM: „drive through” udvari áldoztatás, 1-2PM: temp-

lomi áldoztatás. 3PM: Bérmálási felkészítő 

 

ÉLD MEG A HÚSVÉTOT A HÉTKÖZNAPOKBAN IS 

 ÚJ BIBLIAKÖR: A vasárnapi evangéliumról eddig szerda esténként volt látható az előre rögzített Biblia-

kör beszélgetés, illetve emellett már 6 csoportban zajlik spontán, személyes, nem rögzített zoom-os kiscso-

portos beszélgetés. Most újabb online csoportot nyitunk csütörtök esténként 7-8PM között, minden ér-

deklődő számára, a bevezetőben megfogalmazottak elősegítésére. 

 „RISEN” - ÚJ ONLINE BESZÉLGETŐKÖR 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.  
 

ANYÁK NAPJA ÉS ANYÁK IMACSOPORTJA 

  ANYÁK IMÁJA - Most, hogy újra elszigetelten kell éljünk, még inkább szükségünk van Isten szereteté-

nek, vezetésének megtapasztalására. Ezért anyák és nagymamák imacsoportot indítanak online.  

 ÉDESANYÁK IMACSOPORTJA hétfő 7PM  https://us02web.zoom.us/j/85396998932 

 NAGYMAMÁK IMACSOPORTJA – Kedd 10AM https://us02web.zoom.us/j/84435434776? 

Az imának ereje van, ahogy Jézus is mondta: "Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, 

ott vagyok közöttük." Mt 18:20    

ANYÁK NAPI AJÁNDÉKOK ... Az ilyenkor szokásos anyák napi ebéd mintájára egy szép ételes ajándék-

csomagot szeretnénk kisorsolni szimbolikusan. Május 1. vasárnap a mise után áldozásra érkezők között sors-

jegyeket osztunk, amik közül a következő hétvégén a misén kihúzzuk a nyertest.  
 

LOCKDOWN 3: TÚLÉLNI VAGY MEGÉLNI? II.  

A 3. teljes lezárás idején a „RESILIENCE”, a rugalmas, tudatos ellenállóképesség lett mára egy fontos 

hívószó. Közösségünk a szolgálatok működtetése területén igen erős és hatékony, ami a mostani nehéz 

időben különösen is látható. Erre igazán büszkék lehetünk! De a közösségünkért vállalt szolgálathoz képest 

a személyes kapcsolatok és a hitélet gyengébbnek látszik (ha nem a kis baráti köröket nézzük, hanem a 

nagyobb közösséget.)  Gondold át, beszélgess arról, hogy: 

• A közösség egyáltalán hiányként éli-e meg az emberi kapcsolatok gyengeségét?  

• Vajon a közösségi tagok közötti kapcsolatok gyengesége „jó magyar szokás”, vagy másból adódik? 

•  Vajon ezen erős szolgálati fókusz kielégíti-e a közösségi tagok igényeit? Nem ezért - is - veszítjük el főleg 

a fiatalokat? 
 

JÓ GAZDA... BESZÁMOLÓ ÉS KÖSZÖNET 

A Pénzügyi Bizottság az április 23-i megbeszélésén a plébániánk első negyedévi anyagi reflexióját vitatta meg. 
Ami látszik összehasonlítva az egy évvel ezelőtti, még éppen a covid előtti „normális” időszakkal: bár csökken az 

adományok összege, de nem vészesen: a bevételek a megelőző év 95% (még 6%-al kevesebb, ha leveszem a különle-

ges wage subsidy-t); mivel a kiadásokat komolyabban visszafogtuk (megelőző év 73%-a), ezért így még tartalékot is 

tudtunk még most is képezni!  Tartalék van, így a csökkenés csak egy indikátor a jövő fenntarthatóságát illetően. 

(Érdekes, hogy amikor vasárnap a közösség erős létszám-csökkenésének veszélyéről beszéltem, többek ezt a gazdasági 

https://youtu.be/KFJ29pvBIXM
https://youtu.be/47a82xGESYQ
https://youtu.be/Fc2riroWBHc
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
10AM%20https:/us02web.zoom.us/j/84435434776?
https://www.wofdigital.org/he-is-risen/season:1/videos/resurrection-video-4
https://us02web.zoom.us/j/85814698839
https://us02web.zoom.us/j/86864150174
https://youtu.be/7XS8kv0LOBc
https://mek.oszk.hu/00700/00744/00744.pdf
https://us02web.zoom.us/j/86864150174
https://stelizabethofhungarypar2.flocknote.com/note/11793715/video/484881929
https://stelizabethofhungarypar2.flocknote.com/note/11793715/video/484881929
https://us02web.zoom.us/j/85814698839
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?
https://youtu.be/47a82xGESYQ
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nehézséggel kapcsolták össze és kérdezték, hogy kell-e segítség...gyűjtés? Hála Istennek az anyagiak egyelőre stabi-

lak, a lényeg a közösség egyben tartása, fiataljainkra különösen összpontosítva. 
Az elmúlt hónapok beszámolója: A 2020 december hónap vasárnapi és ünnepi adományok / Sunday 

Offertory and Advent donations in Dec $26,227. Decemberi összegek a templom fenntartására és megújítá-

sára / Building Fund collection received in Dec $42,320. Egyházmegyei gyűjtések decemberben / Special 

collection in Dec is $155. Az új évben egy részletesebb bontásban fogjuk ismertetni az adományokat: 

 

Összes bevétel (számlák közötti transzfer kiszűrve) Jan Feb Mar Total 

Hitélet és adományok 18,479 18,125 22,438 59,042 

Épület- és parkoló-hasznosítás, kamatjövedelmek 10,290 10,049 10,287 30,627 

Épületfenntartási és felújítási célokra 11,215 7,335 6,945 25,495 

Templomi és jótékonysági célok 128 1,386 515 2,029 

Állami bér térítések  2,628 5,584 0 8,212 

Érsekségi külön-gyűjtések 5 129 17 151 

Gyertyapénz, vásár 260 67 763 1,090 

Egyéb adminisztratív 85 1,125 65 1,275 

Total 43,091 43,800 41,030 127,921 

 

Köszönjük a nagylelkű adakozást! Thanks for your generous offerings!  

 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (2) a magyar politikai élet megtisztulásáért; Laciért, születésnap; Allard Mónika és 

Krisztián felgyógyulásáért; Deroth családért; Prokec családért; Kirchknopf Gergely szeminarista sikeres 

tanulmányaiért; †Kirchknopf szülőkért és testvérekért; a Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; Fábián 

nagypapáért; Engyel és Kelemen nagyszülőkért; Kelemen Ferencért, Józsefért, Annusért, és Máriáért; 

Engyel Ágnesért és Kláriért; †id. Engyel Gyuláért; †Farkas Sándorért és leányáért; Farkas és Börzsönyi 

elhunyt szülőkért; †Béres Tiborért; †Szendi Lajosért, születésnap; élő és †Szendi és Szervó családtagokért; a 

tisztítótűzben szenvedő lelkekért; †Kistóth Béláért; †Géczy Izabella és Msgr. Géczy Tiborért; birthday 

blessings on Antoinette Periera on her 100th birthday; blessings on Sarah and Ryan Carvalho and family 

Hétfő / Monday (3) Saints Philip and James for the intention of the Jesuit Fr. General; for †William Fan; 

for †Margaret Gomba; for †Studita D'lima; good health and happiness for Simone Carvalho and family; 

†Hortobágyi Valériáért 

Kedd / Tuesday (4) Blessed Joseph Mary Rubio Jesuit priest for our †Jesuits; for †Britany Christine 

Fagan; blessings on Krish and Francesca Rajeshwaran; good health and happiness for Connie Choi 

Szerda / Wednesday (5) for Jesuit vocations; thanksgiving to Saint Anthony and St Jude for favours re-

ceived 

Csütörtök / Thursday (6) Saint Francois de Laval for the conversion of non-believers; for the forgotten 

souls in Purgatory; good health and happiness or Ryan Carvalho and family 

Péntek / Friday (7) Boldog Gizella for our benefactors; †Kovács Lászlóért; thanksgiving to Jesus and 

Mother Mary for blessings received; for the staff and volunteers at St. Elizabeth of Hungary 

Szombat / Saturday (8) for world peace; for Etelka and †Pál; good health and happiness for Peter Carvalho 

and family; birthday blessings on Savio Menezes 
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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 2, 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 Gospel remind us of the amazing intimacy that God offers us. Jesus himself invites us to make 

our home within him – for if we can allow him to live within our hearts, God will make us truly fruitful. St 

John’s Gospel shows us this closeness through the wonderful image of the vine and branches. Only when we 

remain connected to Jesus, the vine, can we bear fruit; cut off from him, we can do nothing at all. Although, 

as ‘branches’, we may sometimes need pruning – but that process can help us produce more plentiful fruit, 

nevertheless this message is not about to cut off anything. Rather it is about to be more connected with 

Jesus.  

We start to stream our Vigil Mass in English from this Saturday: Join us in prayer HERE! 
Experience the transforming hope and joy of meeting the Resurrected Jesus! In Christ, Fr Tamas 

 

WE INVITE YOU...  ONLINE IN MAY 

1. First Saturday of the Immaculate Heart of Mary. 4.30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass ONLINE!  

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

2. After your online Mass 12-1PM distribution of the Eucharist in the churchyard, driving through, 1-

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

7. 7AM-6PM: First Friday adoration: please register. 7-8PM: Adoration with Taize music 

08. 4.30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass ONLINE!  

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

The continued pressures and stresses of the pandemic-related restrictions can elevate our emotions and cause 

conflict in our relationships. Focus on the Family Canada’s team has created a special webpage with care-

fully selected articles, broadcasts, downloads and more to help you deal with the challenges we’re all facing. 

All of the resources on the site are free and there is something for everyone. 
We will be raffling off a lovely gift basket of food inspired by the customary Mother’s Day lunch. The raffle 

tickets will be distributed after Mass on the first Sunday (Vigil Mass) of May to the parishioners arriving for 

Communion and the winner will be chosen the following Sunday. 

 

FIRST FRUITS OF OUR PLANNING DISCUSSION ARE GROWING… 

WE START THE LIVE STREAMING OF THE 5PM SATURDAY VIGIL MASS from 1. MAY! Our 

parish builds up a professional streaming system used well for the Sunday Mass in Hungarian. Join us at the 

English Mass at 5PM on YouTube and come to receive communion afterwards (like Sunday at 12PM). 

 

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 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 stetoronto.org/tamogass or at steliza-

bethofhungary.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/IMlTSKUoI1I
https://youtu.be/IMlTSKUoI1I
https://us02web.zoom.us/j/89353556187
https://www.wofdigital.org/he-is-risen/season:1/videos/resurrection-video-3
https://youtu.be/7XS8kv0LOBc
https://us02web.zoom.us/j/89353556187
https://www.wofdigital.org/he-is-risen/season:1/videos/resurrection-video-4
https://focusonthefamily.us2.list-manage.com/track/click?u=dd2e9c84d71966124f7f87cd8&id=44b88978c9&e=21e5ad4b42
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-03/pope-francis-prayer-intention-march-sacrament-reconciliation.html
mailto:szte.treasurer@gmail.com
stetoronto.org/tamogass
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

