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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. június 20.  

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!     
 

De jó volt találkozni sokatokkal olyan hosszú idő után vasárnap! Várunk most is és kérlek, hogy hívj meg 

legalább egy másik embert is! 

A növekedésről szólnak a pünkösdi idő üzenetei: Engedd, hogy betöltsön a lélek”!  Légy tanítvánnyá, s hívj 

meg tanítványnak másokat is! Vágyj a Jézussal való közösségre! Fogadd el, hogy Isten adja a növekedést! 

Jó, jó, de mit tegyek, ha csak a vihart látom és nem kapok választ Istentől? (Mk 4, 35-41) Ahogy rábíztad a 

növekedést, úgy bízd rá az életet, a saját életed is: BIZZ ISTENBEN! Ennek a jelképe a horgony, mint a 

Jézusba vetett bizalom jele... És köszönd meg életed édesapádnak, bárhogy is emlékszel rá! 

Barátsággal az Úrban, 

Tamás atya 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉKÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: Hol van/volt olyan vihar életedben, amikor 

féltél? Rajzold le egy lapon egy idővonalon életed fontosabb kiemelkedő ijesztő és megerősítő pontjait. 

Mit mutat ez a bizalmad istenkapcsolatod mélységéről? 

 

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

vasárnapi részletes BIBLIAKÖR, 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.  

Ha szeretnél előre kérdést feltenni a vasárnapi evangélium kapcsán, ha szeretnéd tapasztalatodat meg-

osztani, 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 ké-

szülnek 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/
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.catholicworldreport.com/2021/06/17/the-catholic-culturalist-on-fathers-and-christian-masculinity/
https://youtu.be/gETLFcupguI
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-junius-13
https://youtu.be/UMJVYgIe2c0
https://vimeo.com/563054248
https://youtu.be/WR-1u5f5iEE
https://katolikus.tv/elo-adas
https://youtu.be/5XFmbo6R2_c
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://forms.gle/GjNgb88uihHAeXvcA
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR JÚNIUS - az online programokat külön jelezzük! 

19. 9-11AM: Kontemplatív ima. 10AM: Magyar iskola évzáró online. 2PM: Helikon Gimnázium balla-

gás. 2-4PM: Elsőáldozási felkészítő. 5PM: Vigília mise angolul 

20. 9AM, 11AM (online is) és 12,30 mise. Ministráns avatás a 11-es misén! 

Június 20. estétől 26-ig Tamás atya saját éves lelkigyakorlatán lesz, igy nem elérhető! 

21. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.  

22. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

23. 7PM: Bibliakör online 

25. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösség zenei szolgálatával 

26. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. 2-4PM: Elsőáldozási felkészítő. 5PM: Vigília mise ango-

lul, majd 6PM: Zenei Vesperás: First mov. from the Concerto for two violins in D minor BWV 1043 by J.S.Bach. 

First mov. from Violin Sonata No.1 in D major by L.von Beethoven. Adagio from the Concerto in D minor by A. 

Marcello. The Lark by M. Glinka. Hymn to Freedom by Oscar Peterson/arr. by Mons Ledvin Takle. Performers are 

Renee and Anita Anton, Bettina Toth, Gergo Teleki and Imre Olah 

27. 9AM, 11AM (online is) mise. 1PM: Szabadtári évzáró mise az Oshawai parkban (regisztrációval!) 

JÚLIUSI ELŐZETES 

1. 1PM: Belvárosi Mise a Rákóczi Villában   

3. 11AM: Courtlandi temetőben a sírok megáldása (P. Kiss Gábor és P. Eördögh András jezsuiták) 

4. 9AM, 11AM (online is) és 12,30 bérmálási mise  

11. 9AM, 11AM (online is) mise: Lelki csoportok évzáró hálaadása 

17. MIK-ministráns tábor 

18. 9AM, 11AM (online is) mise: Elsőáldozás 

28-aug.8. Fillmore-i cserkész vezetőképző tábor 

31. 12:30-kor, a Mária utcai Jézus Szíve templomunkban Jancsó Árpád jezsuitát pappá szenteli Mohos Gábor püs-

pök atya. Élő közvetítés a Jézus Szíve templom youtube csatornáján. 

AUGUSZTUSI ELŐZETES 

20-25. Plébániai tábor 
 

TEMPLOMUNK NYITVA ÁLL: SZERETETTEL VÁRUNK! 

1. HÉTVÉGI MISÉK: szombat esti Vigília mise 5pm, vasárnap 9am, 11am illetve 12,30-as orgonás 

mise. Hétköznap reggel visszaáll a reggel 7,00am szentségimádás, 7,30 szentmise (regisztráció nélkül).  

2. REGISZTRÁCIÓ szükséges hétvégi misékre a korlátozások miatt online a Flocknote-on vagy a magyar 

honlapon a Miserend/Regisztráció címszó alatt. (Misére online regisztrálni az tud, aki be van regisztrálva 

a Flocknote-on érkező digitális Hírnökre, vagy a magyar honlapon keresztül pénteki Hírnök kiküldése 

után https://stetoronto.org/miserend/. Egy Flocknote-s címről csak egyszer, max. 6 főre lehet regiszt-

rálni; továbbküldéskor nem enged regisztrálni. létszámot a "confirmation" levélben lehet megváltoztatni. 

Mivel a 11 órás mise regisztrációja gyorsan betelik, ezért a vasárnap 9AM és a 12,30PM-es misén ké-

résre állandó helyet is tudunk biztosítani, aki nem akar külön hetente regisztrálni. Ezekre a misékre 

az irodai telefonon vagy email útján is fel lehet iratkozni.  

3. Minden “lelki” program - ami a templomban tartható - az hasonló feltételekkel indul. (Más programokat 

viszont az épület többi részén még nem engedélyeznek.) 
 

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 lépni! 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 oldalsó padközi átjárót 

használjuk és körkörösen, azaz középen vagy az ablakok mellett menjünk vissza helyünkhöz.) Ne fogjunk kezet 

és ne énekeljünk. Különösen ügyeljünk arra, hogy a misék előtt és után az udvaron is megtartsuk a távolság-

tartási szabályokat! (Emellett nagy a veszélye annak is, hogy a szomszédos épületből feljelentenek minket.) 

Egyéni befogadás sajátos területe a „beoltottság vagy nem beoltottság” mély és veszélyes megosztó hatása ebben 

az országban (is). A COVID-os „vitákat” kerüljük, hogy emiatt senki se érezze magát kiszorítva közössé-

günkből! 
 

https://youtu.be/WR-1u5f5iEE
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://stetoronto.org/miserend/
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 ELSŐÉVES EGYETEMISTÁK: JELENTKEZZETEK A CHAPLAINCY CONNECT-RE 

Connecting Our Students with Campus Ministry - It’s that time of the year when Grade 12 students are finalizing 

their university or college plans for September. To assist them and their families to find a supportive Catholic 

community, Chaplaincy Connect is a tool to personally connect students with campus ministries across Canada in a 

way that is intentional, invitational and informative. Chaplaincy Connect 
 

DIASZPÓRA REFLEXIÓ – HOGYAN HATOTT RÁNK A COVID IDŐSZAK? I.  

Jövőnk tervezését nagymértékben felforgatta a COVID miatti korlátozások jelenleg is tartó elhúzódása, ami mi-

att a vízió erős átgondolása és megújítása szükséges. Az eddigi, főleg a személyes találkozásra és megszólításra 

épülő programok lehetetlenné váltak. Programjaink megszűntek (minden személyes találkozásra épülő lelki vagy 

kulturális esemény) és/vagy online felületre kerültek át. Erős az aggodalom, hogy a megszokott kereteknek csak 

egy része fog visszaállni, létszámban és hagyományokban erőteljesen megcsappanva fogunk tudni újraindulni, 

talán 2021. szeptemberében. Több általános alap problémát látunk: 

a) Megmarad a félelem és kényelem bénultsága. A pandémia egyik hatása egy mélyre ható félelem a haláltól, 

védtelenségtől. A másik a bezártság miatti elkényelmesedés, eligénytelenedés. Mindkettő mintha erősebb len-

ni Kanadában, mint máshol, hiszen itt lényegesen hosszabb a bezártság időszaka. Ezek egymást felerősítve, a 

motivációkat összemosva mintha a vártnál jobban bénítanák le az újrakezdés kezdeményezéseit, hosszabbíta-

nák meg a lezártság idejét.   

b) „Elfelejtődnek” hagyományaink, azaz a sokszor megszokásból, mert-ez-mindig-így-volt tapasztalatra épülő 

programok elvesztik alapjukat. A COVID alatt a „kényszer, kényelem és a félelem” által megváltozott szoká-

sainkat nehéz lesz megváltoztatni, a régieket feléleszteni. 

c) Programstruktúránk erőteljesen átalakul. Az emigráció sajátos és talán legáltalánosabb programja a renge-

teg bál, nagylétszámú étkezéssel egybekötött találkozási és FR célú esemény. Ezek a főleg a személyes talál-

kozásra és megszólításra épülő nagyrendezvények lehetetlenné váltak és a - kanadai közegben - nem is látszik, 

hogy mikor és hogyan térhetnek vissza. Ezek helyett egy megújulási lehetőségnek a személyesebb, mélyebb 

találkozást lehetővé tevő kiscsoportos programok megerősödése tűnik. 

d) Beragadunk az online világba. A távolságok legyőzése, a programok miatti rengeteg autózás nagyon nagy 

teher volt, de ezeket fenntartotta a szokás és vágy személyes találkozásra. Az online világ azonban az eddig a 

meghatározóan a személyes találkozásra, nagyobb közösségi alkalmak sokaságára építő eddigi modell alapjait 

kérdőjelezi meg. Ehelyett egy erősen megosztott közösség leszünk a szabályok betartása és így a lehetőségek 

kihasználása terén: a “kényelem és félelem” motivációja végképp keveredik.  

Az online világ - hacsak egy felületes módon is, de - kitágította sokak látásmódját. Ez azt eredményezheti, 

hogy könnyebben is hagyja ott a „saját” közössége programjait, ha „jobbat” talál máshol, ahelyett, hogy saját 

bekapcsolódásával segítené a helyi programot. 

Folytatjuk, illetve várunk a Ti tapasztalataitokra! 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (20) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Házi Imréért, 91. születésnap; †Herczeg Péterért; †id. Málics 

Istvánért; †Pickó Józsefért; †Pickó és Varga szülőkért 11:00 Antal Matildért, 70. születésnap; Katona Lászlóért; Tardi és Zajner 

családokért; Viktorért, Robertért és Rickért; Pásztor Győző esperes plébános gyémántmiséjére, hálából; †Csizmazia Jánosért; 

†Sass Tiborért; †Börcsök Pálért; †id Engyel Gyuláért; †Majzik Gyuláért; †Erdős Juditért; †dr. Papp Gáborért és †Aykler Béláért, 

3. évforduló 12:30 for †Stephen Carvalho; Father's day Blessings on Peter Carvalho, Ryan Carvalho, Rohit Colaco 

Hétfő / Monday (21) Saint Aloysius Gonzaga 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for †Connie Choi; good health and 

happiness for Ryan Carvalho and family; for †Theodolina and Sebastian Carvalho; for a safe and successful heart bypass surgery 

for Roy Mitra 

Kedd / Tuesday (22) 7:30 for our †Jesuits; for Irene Yue-Chan, birthday; birthday blessings on Xavier Dsa; blessings on Andrew 

Lee; for healing of relationships for Willie and Thelma; for the intentions of Elizabeth and Deacon David Quail 

Szerda / Wednesday (23) 7:30 for Jesuit vocations; for †Steven Szép, 4
th

 anniversary; blessings on Simone Carvalho and family; 

good health and happiness for the community at St. Elizabeth of Hungary; for the speedy recovery of Daddy Mejilla  and Zeny 

Guzman; for blessings on Olivia Masangkay on her birthday 

Csütörtök / Thursday (24) The Nativity of Saint John the Baptist 7:30 for the conversion of non-believers; for †Emilia 

(Amelia) Stupak, 1. anniversary; birthday blessings on Sharmila Colaco; for the forgotten souls in Purgatory; for spiritual healing 

of Juliet Rasco; for †Barb Greenwood; for †Farkas Frank, birthday; for †Farkas Jenő and Julie, wedding anniversary 

Péntek / Friday (25) 7:30 for our benefactors; good health and happiness of Fred and Jeswyn Devas and family; thanksgiving to 

Jesus and Mother Mary for favours received; for the healing of Merlie Pangilinan; for the Rende family, especially: Mufide, Irfan, 

Serif, Ali, Faruk, Tahsin, Ismail and Fevziye; for †Mehmet and Nedime Rende 

Szombat / Saturday (26) 7:30 for world peace; good health and happiness for Peter Carvalho and family; blessings on Magdalen 

Yam and family; for the healing of Renith Faminial and Margarita Flores 5 PM for Etelka and †Pál; thanksgiving from Gene and 

Linda; for blessings on and protection of Ady, James, Olivia, and Sydney.  

http://ocytoronto.org/chaplaincyconnect/
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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 JUNE 20, 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 

Haitian Mass in Creole: 3
rd

 Sunday of the month at 3pm from July! 

Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday 8-9am; 1
st
 & 4

th
 Friday of the month at 7-8pm  

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 
It was a wonderful experience to meet all of you last week: Welcome and please, invite at least one person 

to come with you!  

Our readings reveal a saving God with power. This love is shown in the Gospel (Mark 4: 35–41), when Je-

sus ‘rebukes the wind’ and the wind and waves obey saving his disciples. ‘Who can this be?’ the disciples 

are led to ask as they are filled with awe. Their question may also be seeking a faith response in us as well. 

Let us listen to His voice! Although we may yet be experiencing storms blowing around and within us, let us 

listen for that strong, yet calm voice, which brings with it peace and security, deepened trust and renewed 

faith.  

Greet your father and pray for him on Fathers’ Day! Pray for young men to understand the vocation of 

becoming fathers! 

Yours in Christ, Fr Tamas 

WE INVITE YOU…  IN JUNE 

19. 8-9: Adoration, 9-11AM: Contemplative prayer; 4,30: Adoration; 5PM: Vigil Mass 

Between 20-26 June Fr Tamas will be away on his own retreat, replaced by Fr. Daniel. 

25. 7-8PM: Adoration with the Holy Trinity community 

26. 5PM: Vigil Mass followed by the Music Vesper at 6PM: First mov. from the Concerto for two violins in 

D minor BWV 1043 by J.S.Bach. First mov. from Violin Sonata No.1 in D major by L.von Beethoven. 

Adagio from the Concerto in D minor by A. Marcello. The Lark by M. Glinka. Hymn to Freedom by 

Oscar Peterson/arr. by Mons Ledvin Takle. Performers are Renee and Anita Anton, Bettina Toth, Gergo 

Teleki and Imre Olah 

Welcome to our Masses in English: WEEKEND: Vigil Mass on Saturday at 5pm with online registration. 

(If you are coming regularly, then there is no need for further weekly registration.) We will not stream the 

Mass further, since we are returning to the “real” Mass in person. WEEKDAYS: Monday - Saturday at 

7:30am after the silent Adoration from 7-7.30am. For these occasions, no registration is needed but a 

standard name list will be prepared for contact tracing. 

Adoration with possibility of the Sacrament of Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday 

8-9am. Rosary on Wednesday and Friday at 8am. During the office time you can enter the church any time! 

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. 

CHAPLAINCY CONNECT FOR THOSE NEW AT UINVERSITIES 

It’s that time of the year when Grade 12 students are finalizing their university or college plans for September. To as-

sist them and their families to find a supportive Catholic community, Chaplaincy Connect is a tool to personally con-

nect students with campus ministries across Canada. Chaplaincy Connect 

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!  

We thank you deeply for all your donations!  
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://www.catholicworldreport.com/2021/06/17/the-catholic-culturalist-on-fathers-and-christian-masculinity/
https://www.catholicworldreport.com/2021/06/17/the-catholic-culturalist-on-fathers-and-christian-masculinity/
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-06/pope-francis-june-2021-prayer-intetion-beauty-marriage.html
http://ocytoronto.org/chaplaincyconnect/
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

