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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 9.  

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!     
 

Isten áldja az édesanyákat, akik megtanítottak minket szeretni, elfogadni, imádkozni! 

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! Figyeltél arra a héten, ami belső erőt, 

békét, örömet adott... ezt erősítetted kapcsolataidban. ...félretéve azt, ami nem éltet? 

Most arra hív Jézus, hogy FOGADD EL BARÁTSÁGÁT! (Jn 15, 9-17) Hálával és bizalommal építsd, mé-

lyítsd el e barátságot, hogy tudjon valóban maradandó gyümölcsöt hozni életedbe! Ahogy a Barátság ikon 

képén Jézus megerősítően, barátian egy középkori szent remete vállára teszi kezét, úgy vár Téged is!  

Áldott hétvégét kívánok szeretettel és imával, 

Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, gyakorlatok a felkészüléshez: 1. Akarsz-e igazán Jézus barátja lenni? Hol, hogyan 

tudsz-e te válaszolni hívására? 2. Te melyik személyes kapcsolatodat akarod rendezni, megújítani? 

Kezd most! 

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/X208qWTjbM4
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-majus-2
https://youtu.be/X208qWTjbM4
https://vimeo.com/540447535
https://youtu.be/e2uMTIrkW7w
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 

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) 

Május 8-16: March for Life egész hetes programja (részletek lent) 

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

lomi áldoztatás. 3PM: Bérmálási felkészítő 

10. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

11. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

12. 10-11.30AM: The Power of Personal Witness – webinar, Itt lehet rá jelentkezni. 

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

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 

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

IMÁDKOZZUNK, HOGY ITT FELOLDJÁK A MOSTANI TELJES LEZÁRÁST! 

22. Nincs Magyar Iskolai tanítás 

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

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

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.  

MÉG MINDIG: BOLDOG ANYÁKNAPJÁT KIVÁNUNK! 

  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 ZOOM IMACSOPORTJA hétfő 7PM  

 NAGYMAMÁK ZOOM IMACSOPORTJA – Kedd 10AM   

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

ott vagyok közöttük." Mt 18:20    

ANYÁK NAPI AJÁNDÉKOT, egy szép ételes ajándékcsomagot sorsolunk ki. A május 1. vasárnap a mise 

után áldozásra érkezők között sorsjegyeket osztottunk, amik közül most kihúzzuk a nyertest.  

LOCKDOWN 3: TÚLÉLNI VAGY MEGÉLNI? III.  

A 3. teljes lezárás idején még jobban érezzük a kifáradás jeleit. Még több online program most már nem se-

gít önmagában… Azt kérdeztem az előző héten, hogy a szolgálat irányába eltolódott közösségünknek van-e 

fejlesztendő területe. Sok beszélgetés nyomán a bennem kikristályosodó egyre fontosabb fogalom: 

A SZEMÉLYES MEGHÍVÁS-MEGSZÓLÍTÁS. 

Úgy tűnik, a közösségünk gyakorlottan képes megszólítani külső embereket. Vajon látunk-e értéket, előrelé-

pési lehetőséget abban, ha az egymás közötti kapcsolatokat erősítjük, ha egymást szólítjuk meg új módo-

kon?  

• Mi a különbség számodra a meghívás, megszólítás, toborzás, kihívás között? Melyikre van leginkább szük-

sége a közösségnek a fejlődéshez? Miért?  

• Mi a célunk azzal, ha meghívunk, megszólítunk, toborzunk, kihívást adunk stb.? Mit szeretnénk megoszta-

ni, átadni? Ezek az új meghívások, megszólítások, toborzások, kihívások stb. milyen új színt, tartalmat visz-

nek a közösség életébe?  

A következő hónapban gondold végig, kivel tudnál így kapcsolatba lépni. Miért és milyen programra 

hívnád meg az újranyitáskor? Tedd is meg! Nehéz az első lépés? Segít egy jó webinár: május 12-én 10-

11.30AM: THE POWER OF PERSONAL WITNESS – webinar, Itt lehet rá jelentkezni.  

https://youtu.be/7XS8kv0LOBc
https://youtu.be/pUpYru8gbz8
https://youtu.be/C4Ok8JxpI2U
https://mek.oszk.hu/00700/00744/00744.pdf
https://youtu.be/e2uMTIrkW7w
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
http://bit.ly/PVWS-RegisterMay2021
https://www.wofdigital.org/he-is-risen/season:1/videos/resurrection-video-5
https://us02web.zoom.us/j/85814698839
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://us02web.zoom.us/j/85814698839
https://gloria.tv/post/jivKgvwUvihQ4GJ3WT46Kigw7
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
http://bit.ly/PVWS-RegisterMay2021
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NATIONAL MARCH FOR LIFE 

Join us ONLINE on the March for Life YouTube channel this Sunday at 8 pm EDT for the Canadian 

premiere of Divided Hearts of America. 

Program list online: https://marchforlife.ca/march-for-life-week-schedule  

May 8 – 'From Conception until Natural Death: A Pro-life Webinar' with Alex Schadenberg, Executive 

Director of the Euthanasia Prevention Coalition, and Josie Luetke from Campaign Life Coalition Youth (The 

event is hosted by the Knights of Columbus Council 15045. Register online.) 

May 9 – Life on Film: Exclusive Canadian Premiere of Divided Hearts of America featuring a conversation 

with producer Jason Jones and CLC's Mattea Merta (8 pm EDT) 

May 10 – Life on Film: Breaking down Gosnell: A Conversation with producers Ann McEhinney and Phe-

lim McAleer (8 pm EDT) 

May 11 – Life on Film: Hush a documentary on abortion and women's health featuring a conversation with 

producer Drew Martin and CLC's Josie Luetke (8 pm EDT) 

May 12 – 'I am with you always' - The Candlelight Vigil (online) for victims of abortion featuring prayer, 

testimonies and musical performances (8 pm EDT) 

May 13 – The National Mass for Life (online) in Ottawa, the Rally and March on Parliament Hill, and 

the Virtual Rose Dinner 

May 14 – I Am With You: The 2021 National March for Life Youth Conference (online) 

May 16 – Life on Film: Blood Money, a documentary exposing the business of abortion (8 pm EDT) 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Ezen a héten imádkozzunk minden életért – March for life – Pray this week especially for all life! 

Collins érsek - meglepően bátor és világos - kérése ellenére a TCDSB megszavazta a pride-zászlófelvonást. 

Imádkozzunk a fiatalokért!  
Vasárnap / Sunday (9) Borbála születésnapjára; a magyar politikusok megtéréséért; Zsuzsanna édesanya születésnapjára; 

†Forrai Zsuzsannáért, 80. születésnap; †Málics Máriáért; †Varazsdi Annáért; †Papp Ottóért; †Szőcs Szabináért; †Forrai 

Pálért; Szt. Erzsébet Magyar Iskoláért; Fatimai Szűzanya közbenjárásáért életünkben; Fábián nagypapáért; Engyel és 

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

Gyuláért; †Ágnesért; †Kompolthy Zoltánért; †Kovács Jánosért; †Kovács Erzsébetért, 8. évforduló; †Dukai Erzsébetért; 

†Lechner Erzsébetért; Mother's Day blessings on Simone Carvalho and Sarah Glick; thanksgiving to Our Dearest Mother, 

Mary Help of Christians; for the intentions of Sang Hwa Park 

Hétfő / Monday (10) for the intention of the Jesuit Fr. General; for the successful surgery of Evangeline Valeriano; for 

Nedime and Mehmet Rende and their children; for Mufide Mary and her loved ones; for blessings on Rita Baizas on her 

birthday; for †Guia Zarate and Rosario Viola; birthday blessings on Bridget Ganguly; good health, happiness and success 

for Ryan Carvalho and family; Mother's Day blessings on Sue Glick and Elizabeth Quail 

Kedd / Tuesday (11) Boldog Salkaházi Sára vértanú for our †Jesuits; for †Theresa de Vietoris, 32. anniversary; †Péter 

születésnapjára; for the intentions of all ME6 members; for blessings on Kathy and Mauricio Cacho; birthday blessings on 

Luis Moniz; for †Rewa Narain; good health and happiness for Connie Choi; Mother's Day blessings for Seda Boghuzian 

and Lana Alexeenko 

Szerda / Wednesday (12) for Jesuit vocations; for blessings on and protection of Fr Jeff Shannon; blessings on Simone 

Carvalho and family; for †Jun Jin; for the intentions of Theresa Han; for †Amado and Lucing Lao; for the Lord’s consola-

tion on Fr Ken Lao on the passing of his parents from Covid 

Csütörtök / Thursday (13) Our Lady of Fatima for the conversion of non-believers; for blessings on and protection of Fr 

Tamas Forrai; for †Bishop Antonio Palang and Fr Fernando Suarez; birthday blessings on Lydia Godinho; Mother's Day 

Blessings on Maria Amodio, Marie Genaro, and Jackie Al Grossi 

Péntek / Friday (14) Saint Matthias for our benefactors; for †Antonio Zarate and Leon Viola; for †Grace Fernandes; 

Mother's Day Blessings on Magdalen Yam, Jasmine Carvalho, and Geraldine Rebello 

Szombat / Saturday (15) 7:30 for world peace; for the protection of unborn children; for blessings on Jay and Pauline and 

their sons 5 PM for Etelka and †Pál; thanksgiving from Gene and Linda; blessings on Peter Carvalho and family; Mother's 

Day Blessings on Thelma D'Souza, Jane Dsa, Elfreda Carvalho, and Cynthia D'sa; for †Steven and Eva Bode; for †Marika 

Berzy; for †Josef and Iren Berzy; for †Németh Ottóné Házi Teréz 

 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Sienna Cutajar 

Temetés: †Galamb András (54) temetése május 8-án lesz 2 órakor a Scott temetkezési vállalatnál. 

Koszó Mihály és Erzsébet virágmegváltása szerettei emlékére: †Döbrei Mária. 

Halápy Ethel szeretettel emlékszik reá: †Halápy László. Köszönjük az adományokat. 

https://www.youtube.com/watch?v=K13Qz6bflO4&ab_channel=MarchForLifeCanada
https://marchforlife.ca/march-for-life-week-schedule
https://toronto.ctvnews.ca/toronto-catholic-schools-will-raise-pride-flag-next-month-for-first-time-1.5418036
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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 9, 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 God’s unfailing and overwhelming love for humanity. The Second Reading gives 

the best definition of God to be found in the Bible: God is love. In the Gospel, Jesus teaches us of the 

centrality of his loving relationship with his Father. Now he invites his followers into the intimate 

relationship that exists between Father and Son. As his friends and disciples, he invites us to go and bear 

fruit and to love one another. For some this may be a mystical experience, but for most it can simply mean 

staying close to Jesus, keeping constant contact with him and taking time to be alone with him. You can 

build it as in every real human friendship with trust, sincere desire to know the other and to show yourself 

even as a vulnerable person… 

Experience the transforming hope and joy of meeting the Resurrected Jesus! In Christ,  

Fr Tamas 

 

WE INVITE YOU...  ONLINE IN MAY 

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 

9. 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. 

12. 10-11.30AM: The Power of Personal Witness – webinar, Register here! 

15. 4.30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass ONLINE! 7PM: ZOOM Sharing group about the Sunday Gos-

pel and the “RISEN” V. by bishop Barron 

 We will be raffling off a lovely gift basket of food inspired by the customary Mother’s Day lunch. 

The raffle tickets were distributed after Mass on the first Sunday (Vigil Mass) of May to the parish-

ioners arriving for Communion and the winner will be chosen this Sunday. 

 LIVE STREAMING OF THE 5PM SATURDAY VIGIL: Join us at the English Mass at 5PM on 

YouTube and come to receive communion afterwards (like Sunday at 12PM). 

 Join on us on the MARCH FOR LIFE YouTube channel this Sunday at 8 pm EDT ONLINE 

for the Canadian premiere of Divided Hearts of America. Program details above on the 3. page. 

 After the (surprisingly clear) letter of Cardinal Collins the TCDSB has voted for the raising the pride 

flag on the Catholic schools. Pray for the youth even stronger.  

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/7XS8kv0LOBc
https://youtu.be/l0U9y79uBv0
https://us02web.zoom.us/j/89353556187
https://www.wofdigital.org/he-is-risen/season:1/videos/resurrection-video-4
http://bit.ly/PVWS-RegisterMay2021
https://us02web.zoom.us/j/89353556187
https://www.wofdigital.org/he-is-risen/season:1/videos/resurrection-video-5
https://www.youtube.com/watch?v=K13Qz6bflO4&ab_channel=MarchForLifeCanada
https://toronto.ctvnews.ca/toronto-catholic-schools-will-raise-pride-flag-next-month-for-first-time-1.5418036
https://toronto.ctvnews.ca/toronto-catholic-schools-will-raise-pride-flag-next-month-for-first-time-1.5418036
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

