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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 6.  

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 tudatos közösségvállalás áll misénk középpontjában. Ezt elmélyítve kérdezi hitünk Úrnapján VÁGYSZ-E 

JÉZUSSAL VALÓ KÖZÖSSÉGRE? Van-e benned vágy magadhoz venni Jézus testét és ezzel közösséget 

építeni vele? (Mk 14,12-16). Ilyenkor odahaza eucharisztikus körmenettel “visszük ki” a környezetünkbe a 

velünk élő Jézust. Te hogyan viszed el a környezetedbe a velünk élő Jézust? Vállalod-e ezt egyáltalán? 

Kiállsz-e egyáltalán közösséged, értékeid mellett? 

 A trianoni békediktátum 101. emléknapján kifejezzük vágyunkat, akaratunkat, hogy egységben marad-

junk a magyarság elszakított nemzet-részeivel. Kapcsolódj be legalább online a Trianoni ökumenikus 

imába ma, pénteken 8,30PM! (További megemlékezések összesitését megtalálod a programok között.) 

 Templomainkat továbbra sem engedik megnyitni. Írj támogató levelet Collins érseknek, hogy jobban ki 

tudjon állni egyházunkért (archbishop@archtoronto.org) 

Áldott hétvégét kívánok szeretettel és imával, 

Tamás atya 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, gyakorlatok a felkészüléshez: 1. El tudod-e fogadni Jézust, aki odaadja magát 

neked is? Hiszed-e, hogy Vele találkozol az Eucharisztiában? 2. Te mit bízol Jézusra, hogy 

megáldja, megújítsa életedben? 3. Te hogyan viszed el a környezetedbe a velünk élő Jézust. 

Vállalod-e ezt egyáltalán? 

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 

elolvashatók 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 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://youtu.be/Cmfd4FfirbU
https://youtu.be/Cmfd4FfirbU
mailto:archbishop@archtoronto.org
https://youtu.be/N4vN_-ZGWnE
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-majus-30
https://youtu.be/9V4TKSmEJ20
https://vimeo.com/556010493
https://youtu.be/N4vN_-ZGWnE
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
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR JÚNIUS – ONLINE PROGRAMOK 

4. ELSŐPÉNTEK - 7AM-6PM: Szentségimádás. 2PM: Magyar Ház online megemlékezés 

7-8PM: Taize-i Szentségimádás  

8,30PM: Trianoni ökumenikus ima - napnyugtakor gyertyát gyújtunk a templomunkban  

5. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. Magyar iskola. 11,30AM: Helikon Gimnázium virtuális 

éves beszámolója. 2-4PM: Elsőáldozási felkészítő.  

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

1PM: MIK-Ministráns találkozó.  

4PM: Könyvklub: Kosztolányi Dezső, OMELETTE a’la WOBURN (itt olvasható) 

7. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

8. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

9. 7PM: Bibliakör 

12. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. Magyar iskola. 11AM: Szülői Kör: nyári megerősödés 

a családban. 2-4PM: Elsőáldozási felkészítő. 

13. Jézus Szíve ünnepe: 11AM: mise online. 12-1PM: „drive through” udvari, majd 1-2PM: templomi ál-

doztatás. 
 

 

JÚNIUS - JÉZUS SZIVE ÜNNEPE  

Június számunkra Jézus Szívének az ünnepét jelenti. Azt, hogy Isten – aki maga a szeretetközösség – 

teljesen megosztja magát velünk és meghív mindenkit e szeretetbe!  

OLVASÁSRA ajánlom Nemeshegyi Péter SJ, „Megesett rajtuk a szíve” című könyvét, ami a 

templomunkban megvehető.  

A Jézus Szíve tisztelet nem túl régi lelkiségi hagyomány a kétezer éves kereszténység történetében, az utóbbi 

századok során azonban a katolikus vallásosság egyik legismertebb jelévé vált. Ebben a könyvecskében 

Nemeshegyi Péter SJ arra vállalkozik, hogy a Szentírás tizenegy evangéliumi szöveghelyéből kiindulva 

rámutasson a Jézus Szíve tisztelet ma is érvényes és minden ember számára megérthető, megélhető 

üzenetére. 

MEGNÉZÉSRE ajánlom Collins érsek videóüzenetét, illetve a megerősítő levele olvasható itt, együtt más 

olvasmányokkal, ha el szeretnél mélyülni az ünnepben: www.archtoronto.org/sacredheart  

 

TRIANON 101. 

 Köszönjük, akik bekapcsolódtak a múlt heti torontói kerékpárútba: valódi közösségi tapasztalat volt ar-

ról, hogy mit is jelent az, hogy „összetartozunk”! 

 Június 4-én, pénteken  

2PM: Magyar Ház online megemlékezés 

 8PM: megemlékezés a Budapest Parkban 

8,30PM: Trianoni ökumenikus ima - napnyugtakor gyertyát gyújtunk a templomunkban. Itt látod a tá-

gabb eseményt: https://gyujtsukmeg.ma/ 

 Június 5-én 5PM: Tiszán innen, tengeren túl - Virtuális megemlékezés a Dél-Kaliforniai Magyar 

Örökség Alapítvány, az Extra Hungariam Alapítvány és a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége szer-

vezésében. 

 A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, a kárpát-medencei nemzettársak iránt viselt felelősség és az 

összetartozás tettekben történő megnyilvánulásának kifejezése érdekében, Magyarország Torontói Fő-

konzulátusa kezdeményezésére az Egyesült Magyar Alap adománygyűjtést kezdeményez az elszakí-

tott területeken élő, hátrányos helyzetű magyar nemzettársaink támogatása céljából. Az adományo-

kat a Kárpát-medencében működő jótékonysági szervezetek részére juttatjuk el, mint a kanadai magyar-

ság óhaza iránti figyelme és támogatása megnyilvánulását. Jobb adni, mint kapni! – fejezzük ki tettekben 

is az összetartozás szellemiségét! Adomány itt adható ONLINE! Minden felajánlott, gondviselést jelképe-

ző adományt köszönünk! #Összetartozunk! 

 

 

https://www.facebook.com/HungarianCanadianCulturalCentre
https://youtu.be/Ak2Vgrbn0Ko
https://youtu.be/Cmfd4FfirbU
https://youtu.be/bVg_NURwhuI
https://youtu.be/N4vN_-ZGWnE
https://youtu.be/11P4ysC8Rqw
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00430/13444.htm
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://www.youtube.com/watch?v=TNQ5G0ovHQQ
http://www.archtoronto.org/sacredheart
https://www.facebook.com/HungarianCanadianCulturalCentre
https://youtu.be/Cmfd4FfirbU
https://gyujtsukmeg.ma/?fbclid=IwAR3q9rKVd_82hcCzMEJoGgAHOq_fbtpAm4i2L8IYd0jwyCHARSWVtiQ7NMs
https://www.gofundme.com/f/hunitycanadian-hungarians-for-hungarians-huntor?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1
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KÉRJÜK VÉLEMÉNYEDET 

 NYÁR: Egy szétszórt év után célunk a közösség együttlétének, erejének megtapasztalása - a rend-

szabályok adta keretek határáig elmenve. Ehhez szervezünk egy nyár végi “erős”, összerázó közös 

kezdést, egyben szervezve több programot- helyettesítve a szokásos midlandi elmaradó utat. Hely: 

baptista “Rama” tábor előzetesen lefoglalva (100 főre). Idő: aug 20-25 között, hétközben egy ki-

sebb ifjúsági csoport lenne ott, hétvégén plébániai több csoport együtt... Várunk ötleteket és előzetes 

jelentkezést! 

 ŐSZ: 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 katekiz-

mus témájának? 
 

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 

(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). 
 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (6) békéért a Kárpát-medencében; Harper  1 éves születésnapjára; Mária születésnapjára; a Mária 

Kongregáció élő és †tagjaiért; †Kristiano és Andrea Pangrázio-ért, születésnap; †Hein Fredért és Máriáért; Fábián 

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

és Kláriért; †id. Engyel Gyuláért; †Sass Tiborért; Magyarországon †Koszó anyukáért, 50. évforduló; †Péterhegyi 

Antalért; †Béres Tiborért; †Buri Istvánért, 1. évforduló; Grabecz Joachimért, Szlanicsán Rozáliáért, Polyák Istvánért, 

Szlanicsán Piroskáért, ifj. Polyák Istvánért, Szlanicsán Józsefért és leánya Júliannáért, Máriáért, Kondás Imréért, és 

Horváth Zoltánért; †Gereb Etelkáért; blessings of health and happiness on Ryan Carvalho and family; for †Tom Brand; 

birthday blessings on Tony Pinto 

Hétfő / Monday (7) for the intention of the Jesuit Fr. General; for †Varazsdi Anna, birthday; for Linda Sazon, for 

blessings and thanksgiving; success for David Colaco in his examination; good health, happiness and success to 

Brenda and Franz Marquis and family on their move to NS; birthday blessings on Rand Deang and Winnie Bantug; for 

the healing of Robert 

Kedd / Tuesday (8) for our †Jesuits; for †Bernadette Carvalho; good health and happiness for Peter Carvalho and 

family; blessings on the pastor and the community at St. Edward's on the 33rd anniversary of the Church; blessings on 

Olive Mirasol on her birthday; for the complete healing of Terry & Gerry Shannon 

Szerda / Wednesday (9) Blessed Joseph De  Anchieta, priest, religious for Jesuit vocations; for †Conie Choi; good 

health and happiness for Jimmy Loo and family; blessings on Jay, Pauline, Aidan & Miles 

Csütörtök / Thursday (10) for the conversion of non-believers; blessings on the nuns at the Prarthnalaya Community 

in Mumbai; for the Holy Souls in Purgatory; for blessings on Mavis and Lettie; for the conversion of Pamela 

Péntek / Friday (11) The Most Sacred Heart of Jesus for our benefactors; Jézus Szíve tiszteletére; édesanya 

gyermekeiért; for †Bernadette Carvalho; blessings on Simone Carvalho and family; for †Gard Florendo 

Szombat / Saturday (12) The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary 7:30 for world peace; birthday 

blessings on Theresa Kim, Thelma Jean Dsouza, and Mary Joy Simonsen; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for 

favours received; for blessings on Dorothy Medina on her birthday 5 PM for Etelka and †Pál; for the physical & 

spiritual healing of Patricia & Noel 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Szabó Chloe 

Tömöry Zsófi és Halápy Henry in memory of †Tömöry Miklós és †Halápy László. 

Hermina Mahler in memory of †Varga Gyula. Köszönjük az adományokat. 

 

mailto:archbishop@archtoronto.org
mailto:archbishop@archtoronto.org
mailto:premier@ontario.ca
https://www.ourcommons.ca/members/en/search
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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 6, 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! 
 

We celebrate Corpus Christi, the Feast of the Body and Blood of Christ: the gift that Jesus gives us in the 

Eucharist – his very self as lifegiving food. At the Last Supper (Mk 14,12-26), Jesus shares a meal with his 

dearest friends, giving himself in the bread and wine, a gift of love and friendship. He offers a new 

relationship between God and his people: We witness the beginning of the New Covenant of love.  Jesus is 

the template for the new promise, both sacrifice and Covenant. What was once written on cold, dead stones 

is now written in the living hearts of Christians. With the words “This is my body .... This is my blood” we 

are invited to share in a new, full communion with God. Do you believe it…. Are you receiving the 

Eucharist with full reverence, joyful gratitude, and loving desire? …. With whom am I called to share this 

Covenant of love?   

And furthermore: pray more for our free PLACE TO WORSHIP! (See above) 

Have a blessed feast! In Christ,  

Fr Tamas 

 

WE INVITE YOU…  ONLINE IN JUNE 

4. 7AM-6PM First Friday Adoration with registration. 7-8PM: Adoration with Taize music  

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

6. Feast of Corpus Christi – After your online Mass 12-1PM distribution of the Eucharist in the church-

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

11. Sacred Heart: Cardinal Collins’ Pastoral Letter on the Sacred Heart of Jesus, “Heart Speaks to Heart”, 

offers thoughtful reflections on how our faith can help sustain and guide us in a challenging world. Visit 

www.archtoronto.org/sacredheart to read the letter and access resources! May our devotion to the Sacred 

Heart help us, day by day, to see, love, and follow Jesus. We pray to the Lord. 

 

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!  
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/Ak2Vgrbn0Ko
https://youtu.be/ovmAX26unPM
http://www.archtoronto.org/sacredheart
mailto:archbishop@archtoronto.org
mailto:archbishop@archtoronto.org
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-06/pope-francis-june-2021-prayer-intetion-beauty-marriage.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

