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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 30.  

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!     
Pünkösd arra hívott, hogy „csak” ENGEDD, HOGY BETÖLTSÖN A LÉLEK”! Engedted? Megkaptad a 

kért szentlelkes ajándékokat?  

A Lélek megtapasztalásának ünnepe után ma, a Szentháromság vasárnapján a teljes Istenre tekintünk rá: 

LEGYÜNK TANÍTVÁNNYÁ, HÍVJUNK TANÍTVÁNYNAK MÁSOKAT IS! (Mt 28,16-20) Tegyük ezt 

akkor is, ha gyengének, alkalmatlannak érezzük magunkat. Hiszen olyan bátorító látni, hogy a Jézussal ta-

lálkozó tanítványok “leborultak bár még volt bennük kételkedés.” Igen, a hitvallás megelőzi a teljes bizo-

nyosságot, és megerősíti a kételkedőket hitükben.  A pünkösdi Lélek a bátor, hiteles és örömteli hitvallásra 

hív. Hitünk alapja a teremtő szeretetkapcsolat megtapasztalása, amit a Szentháromság elvont fogalmával 

fejezünk ki. Olyan ez, mint a három alapszín egysége a fehér színben. 

Áldott Pünkösdöt kívánok szeretettel és imával, 

Tamás atya 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, gyakorlatok a felkészüléshez: KÉRDÉSEK: Próbáld ezen a héten a személyes 

imádban mindhárom isteni személyt “megszólítani”. Gondold át, hogy melyik személyes 

kapcsolatodat lenne jó megújítani a Szentháromságos szeretetközösség ideálja szerint? 

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 júniusban Ferenc pápával a fiatalokért, akik keresztény közösségek támogatásával készül-

nek a házasságra, hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben. 

  

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
http://www.stetoronto.org/
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR MÁJUS – ONLINE PROGRAMOK 

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.  

10AM: A főkonzulátus egy könnyen teljesíthető nemzeti összetartozás kerékpártúrát szervez a Toron-

tói Magyar Háztól a Budapest Parkig (22 kilométer). Indulás Torontói Magyar Ház 10.00 óra. 

6PM: Zenei Vesperás Teleki Gergővel. A műsoron: Sergei Rachmaninov- két Prelűd (g-moll/ G-minor 

Prelude Op.24. No.5.; cisz-moll/ C sharp -minor Prelude Op.3 No.2.); Claude Debussy - Perpetum mo-

bile/ örök mozgó (alcím: Danse); Ludwig van Beethoven: Holdfény /Moonlight; Bizet - Horowitz: Car-

men Fantázia /Carmen Fantasy 

30. 11AM: Szentháromság vasárnapi mise online. 12-1PM: „drive through” udvari, majd 1-2PM: temp-

lomi áldoztatás. 4PM: Bérmálkozási felkészítő 

31. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

JÚNIUS 

1. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

2. 7PM: Bibliakör. 

4. ELSŐPÉNTEK - 7AM-6PM: Szentségimádás. 6PM: Mise. 7-8PM: Taize-i Szentségimádás  

8PM: Trianoni ökumenikus megemlékezés - napnyugtakor gyertyát gyújtunk meg a templomban  

5. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. Magyar iskola. 1PM: Elsőáldozási felkészítő.  

5PM: Tiszán innen, tengeren túl - Virtuális megemlékezés a Dél-Kaliforniai Magyar Örökség Alapít-

vány, az Extra Hungariam Alapítvány és a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége szervezésében  

6. 11AM: Vasárnapi megemlékező mise online. 12-1PM: „drive through” udvari, majd 1-2PM: templomi 

áldoztatás. 1PM: MIK-Ministráns találkozó. 3PM: Könyvklub: Kosztolányi Dezső, OMELETTE a’la 

WOBURN (itt olvasható) 

Már az őszt tervezzük: a következő két héten online a Flocknote-levélben megosztunk két bevezető részt a 

Word on Fire programjai közül. Melyiket szeretnétek az őszi online felnőtt katekizmus témájának? 
 

SZENT IGNÁC ÉV 500 – IMÁDKOZZ A JEZSUITÁKKAL, JEZSUITÁKÉRT! 

  Megjött a SZIV újság májusi száma: JÓ SZERETNI címmel, kapható az irodán és ONLINE. Milyen 

szerepet tölt be életünkben, kapcsolatainkban a szeretet? Lehet jól és rosszul szeretni? 

Milyen formában jelenik meg ez az alapvető emberi valóság a Bibliában? ... 

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

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

 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. 11 experimentum közül választhatsz egyet, amelybe 

szívesen becsatlakozol egy héten keresztül. A következő kategóriákból lehet majd választani: zarándok-

lat, lelkigyakorlat, szociális szolgálat, ökológia és művészet. Ezt követően pedig egy közös záró feszti-

válon találkozunk Miskolcon. RÉSZLETEK ITT! Jelentkezési határidő: május 31. 
 

NO PLACE TO WORSHIP IN ONTARIO 

May 20, 2021 the Government announced the “Roadmap to Reopen”. Best wishes for those opened as 

“Non-essential retail at 15 per cent capacity” and congratulations for the golf clubs for their effective lobby-

ing. What follows from all that? WE ARE LESS THAN NON-ESSENTIAL!  

 Since only “Outdoor religious services, rites and ceremonies with capacity limited to permit 2 metres 

physical distancing” will be allowed, we consider preparing it.  

 If the Churches of Ontario do not fight for their rights, nobody will do it for them/for us! Please 

write a letter to Cardinal Collins empowering him to stand up for a place of worship! Email: 

archbishop@archtoronto.org;  Address: 1155 Yonge Street; Toronto, Ontario M4T 1W2. It’s time to 

ONCE AGAIN address the growing inequities facing our faith communities. I hope you will take a 

moment to share your concerns and please send your letter to Cardinal Collins 

https://youtu.be/-EHKXD7zlT4
https://youtu.be/09P97CWWpSg
https://www.facebook.com/HunConsulate.Toronto/posts/3499977476770592
https://youtu.be/x5Vv7GqvJVc
https://youtu.be/CpqsiAA8pxk
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00430/13444.htm
https://jezsuitakiado.hu/termek/a-sziv-jezsuita-magazin-2021-majus/
https://magis.jesuits.eu/magis-europe-2021-elj-at-egy-felejthetetlen-hetet
mailto:archbishop@archtoronto.org
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(archbishop@archtoronto.org), to Mr Ford (premier@ontario.ca; Queen's Park, Toronto ON  M7A 

1A1) and to your MPP (https://www.ourcommons.ca/members/en/search). 
 

A „JÓ GAZDA” SZEMÉVEL: BESZÁMOLÓ/FINANCIAL REPORT JAN-APR 

Hálásan köszöntjük a közösséget támogató adományokat. Íme az anyagi beszámoló az első négy hónapról. 

We thank you for all your donations! See our Financial Report Jan-April: 

Bevétel (számlák közötti transz-

fer kiszűrve) 
Receipts (without transfer between accounts) Jan Feb Mar 

Q1 

Total 
Apr 

Hitélet és adományok Faith and donations 18,479 18,125 22,438 59,042 25,808 

Épület- és parkolóhasznosítás, 

kamatjövedelmek 
Building/parking rental and interests 10,291 10,049 10,287 30,627 10,290 

Épületfenntartási és felújítási 

célokra 
Building Fund general and projects 11,215 7,335 6,945 25,495 8,554 

Templomi és jótékonysági 

célok 
Parish and charity purposes 128 1,386 515 2,029 279 

Templomi és csoport esemé-

nyek 
Parish and parish group events 0 0 0 0 0 

Ifjúsági és iskolai célok Youth & School fund or activities 0 0 0 0 100 

Állami bér ill. hst térítések  Wage subsidy, hst rebate 2,628 5,584 0 8,212 10,854 

Érsekségi külön gyűjtések Special collections 5 129 17 151 2,001 

Gyertyapénz, vásár 
Candle revenue, books and publications 

sale 
260 67 763 1,090 30 

Egyéb adminisztratív Other administrative 85 1,125 65 1,275 40 

Mindösszesen bevételek Total receipts 43,091 43,800 41,030 127,921 57,956 

Kiadás (számlák közötti transzfer 

kiszűrve) 
Payments (without transfer between accounts) 

     Mindösszesen kiadások Total payments 35,734 27,823 41,940 105,497 78,142 

Eredmény Profit 7,357 15,977 -910 22,424 -20,187 
 

 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (30) a magyar politikusok megtéréséért; Bakucz Györgyért, 86. születésnap; Sebestyén Antalnéért, 90. 

születésnap; †Lents Annáért, 6. évforduló; †Barna Józsefért; Hősök napja emlékéért; 1. és 2. világháború és 1956 

elesetteiért, mártírjaiért; †Bukovec Dávidért; Fábián nagypapáért; Engyel és Kelemen nagyszülőkért; Kelemen Ferencért, 

Józsefért, Annusért, és Máriáért; Engyel Ágnesért és Kláriért; †Istvánért; †id. Engyel Gyuláért; †dr. Házi Jenőnéért; †Füzéry 

Lajosért; †Varga Istvánért; †Sebestyén Antalért, Pájer Jánosért, Szlanicsán Máriáért, Pájer Annáért. Szűcsi Borbáláért és 

gyermekeiért Emilért és Borbáláért; †Simon Józsefért és Józsefné Herczog Irénért; †Sass Tiborért; †Szendi Lajosért; élő és 

†Szervó és Szendi családtagokért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért; for †Mathew Braganza and Vernon D'Souza; birthday 

blessings on Charmaine D'Souza and Alphonsus Al Grossi; for †Zubeda Khanbhai 

Hétfő / Monday (31) The Visitation of the Blessed Virgin Mary for the intention of the Jesuit Fr. General; for †Zena 

D'cruz; for †Alfonso Cajiles II and †Mark Pomponio; for †Zubeda Khanbhai; for blessings on and protection of Fr Jeff 

Shannon; for †Connie Choi; blessings of good health and happiness for Ryan Carvalho and family; for †Connie Choi 

Kedd / Tuesday (1) Saint Justin for our †Jesuits; for Antonia Dytoc and family; for †Zubeda Khanbhai; for blessings on Fr 

Jeff Shannon on his birthday; for †Fred Mejilla; good health, happiness for Simone Carvalho and family; safe travels for 

Sister Cecilia 

Szerda / Wednesday (2) for Jesuit vocations; for blessings on Veronica Cruz on her birthday; for †Philomena D'costa; suc-

cess in exams for David Colaco 

Csütörtök / Thursday (3) St. Charles Lwanga & Companions for the conversion of non-believers; for †Zubeda 

Khanbhai; for blessings on Bert Cruz and Angelo Reyes on their birthday; for †Theodolina Carvalho; wedding anniversary 

blessings on Marie and Deacon Michael Genaro 

Péntek / Friday (4) for our benefactors; for †Kovács László; for Éva, on he birthday; for blessings on Jay and Pauline; for 
blessings on Jing and Jane Linay and family; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received; good health and 

happiness for Peter Carvalho and family 

Szombat / Saturday (5) Saint Boniface 7:30 for world peace; thanksgiving from Gene and Linda; for all the deceased 

members of the ME6; for the community at St. Elizabeth of Hungary; for the forgotten souls in Purgatory; for †Connie Choi 

5 PM for Etelka and †Pál 
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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 30, 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,  

Streamed 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! 
After Eastertide, the feast of the Most Holy Trinity seems to enclose the Paschal season and the whole 

liturgical year in our celebration of the central and deepest mystery of our faith. The disciples receive the 

commission to go forth and baptize all nations in the name of the Trinity. (Mt 28, 16-20) Good to remember, 

that the Greek word for baptise also means ‘to immerse’. The disciples, through their teaching, are to 

‘immerse’ their new followers in the presence of God: above them (the Father); beside them (the Son); and 

within them (the Spirit).  

Like in Advent, now we are called to experience and share the presence of God: ‘I am with you always’. 

Leave everything behind what does not help in that way… You have got the gifts of Spirit: Use them, share 

them, celebrate them freely! And furthermore: pray more trusting for our free PLACE TO WORSHIP! (see 

above). Have a blessed feast of the Holy Trinity! In Christ,  

Fr Tamas 

 

WE INVITE YOU…  ONLINE IN MAY and JUNE 

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

29. 4.30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass ONLINE!  

6PM: Music Vesper with Gergő Teleki: Sergei Rachmaninov- Preluds (g-moll/ G-minor Prelude Op.24. 

No.5.; cisz-moll/ C sharp -minor Prelude Op.3 No.2.); Claude Debussy – Perpetum mobile/ örök mozgó 

(alcím: Danse); Ludwig van Beethoven: Holdfény /Moonlight; Bizet – Horowitz: Carmen Fantázia 

/Carmen Fantasy 

30. Feast of the Holy Trinity – 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. 

4. 7AM-6PM First Friday Adoration with registration. 7-8PM: Adoration with the music of the Holy 

Trinity community. 

If the Churches of Ontario do not fight for their rights, nobody will do it for them/for us! Please write a let-

ter to Cardinal Collins empowering him to stand up for a place of worship! Email: archbish-

op@archtoronto.org! 

Help to plan the programs in Fall: in the coming 2 weeks we will share 1-1 episode from two important 

series made by the “Word on Fire”. Which one would you like to use for our sharing group from September? 

PRAY WITH POPE FRANCIS IN JUNE for young people who are preparing for marriage with the 

support of a Christian community: may they grow in love, with generosity, faithfulness and patience. 
 

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!  

We thank you deeply for all your donations! See our Financial Report Jan-April above! 

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/-EHKXD7zlT4
https://youtu.be/Pe7jqQNZoVI
https://youtu.be/x5Vv7GqvJVc
mailto:archbishop@archtoronto.org
mailto:archbishop@archtoronto.org
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

