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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. július 4.  

SEE THE ENGLISH BULLETIN ON THE 4TH PAGE! 
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont.  M2N 3B7  

  416-225-3300 x 21;  st.elizabeth@archtoronto.org;     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. 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!     
Olyan jó volt együtt lenni az élő Vesperás koncerten: köszönet Anton Renee és Anita, Tóth Bettina, Teleki 

Gergő és Oláh Imre kiváló művészeinknek, akik megajándékoztak minket! Csodás volt szabadon lenni a 

szabadban, az Oshawai-parkban a szabadtári misén: köszönet a végtelenül szerető vendéglátásért az Orbán 

Balázs Társaság tagjainak! 

Jó hír, hogy mostantól többen lehetünk együtt, 125 személy misénként: gyertek és hívjatok barátaitokat, 

hogy együtt erősödjünk! A pünkösd utáni időben a növekedésről szólnak a tanítások. A viharba kerülő 

tanítványok tapasztalata a múlt héten arra hívott, hogy BIZZ ISTENBEN! A bizalom persze konkréttá válik a 

mostani kettős gyógyítás történetben, ahol a betegeket megérintő Jézust tesz csodát: ENGEDD, HOGY 

MEGÉRINTSEN JÉZUS, ahol gyógyulásra van szükséged! Sikerült? Persze sokan nem engedik, hogy Jézus 

megérintse, gyógyítsa őket: elutasítják Jézust a saját szülővárosában is. Te kiálltál-e mellette e héten vagy 

gyenge voltál, kompromisszumot kötöttél? Bármi is volt, ma ÁLLJ KI BÁTRAN JÉZUS MELLETT! Ha 

ellenszélben kell tenned, ha egyedül érzed magad: akkor is! Miért? mert különben nincs értelme az életnek! 

Barátsággal az Úrban, 

Tamás atya 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: Mikor kellett életedben nyilvánosan kiállnod Jézus 

mellett? Ha ma olyan erős az ellenszél és te gyengének érzed magad: feladod – vagy az Úrra tekintesz és 

mellette maradsz? 

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 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 júliusban Ferenc pápával, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt 

helyzetekben legyen bátorságunk a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá válni.  

mailto:st.elizabeth@archtoronto.
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/Q1x_-METNCA
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-junius-27
https://youtu.be/bAaL7JTsbgk
https://vimeo.com/564901831
https://youtu.be/IBqUlSSGakA
https://katolikus.tv/elo-adas
https://youtu.be/5XFmbo6R2_c
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://forms.gle/GjNgb88uihHAeXvcA
https://forms.gle/GjNgb88uihHAeXvcA
mailto:szte.iroda@gmail.com
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR JÚLIUS - az online programokat külön jelezzük! 

2. 7,30 mise, 8AM-6PM: elsőpénteki csendes szentségimádás  

3. 11AM: Courtlandi temetőben a sírok, kiemelten P. Kiss Gábor és P. Eördögh András jezsuiták új 

sirkővének megáldása. Várunk mindenkit szeretettel: St. Ladislaus Cemetery, 106 Talbot St, Courtland.  

4. 9AM, 11AM (online is), majd Forbáth Péter dedikálja könyvét. Külön bérmálási mise. 3PM: Filmklub 

online: “Hétköznapi mennyország” (Itt látható magyarul és itt angol felirattal:“As it is in the Heaven”)  

5. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.  

6. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

7. 7PM: Bibliakör online 

10. 11AM Könyvklub online: Téma: Dobozy Tamás "The Inert Landscapes of György Ferenc" c. (A Last 

Notes: And Other Stories c. novelláskötetében jelent meg 2005-ben):  

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

17. MIK-ministráns tábor 

18. 9AM, 11AM (online is) mise: Elsőáldozás. 9-11AM: Segítő Kezek tartós élelmiszer-adománygyűjtés. 

3PM: Mise P. Jaschkó Balázs pappá szentelésének 70. évfordulóján (Pickering) 

25.  9AM cserkész mise, 11AM (online is) mise. 3PM: Évzáró mise Guelph-ben (St Joseph) 

25-29. Cserkész táborunk 

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

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

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

AUGUSZTUSI ELŐZETES 

14. 11.AM: Könyvklub online – Sajgó Szabolcs, Meztelen Isten” című új verseskötetéről 

20-25. Plébániai tábor 
 

ISMERD MEG KÖZÖSSÉGEDET! NYÁRI MEGLEPETÉS!  

Évzáró misénken egy személyes nyári találkozásra hívunk! A hosszú lezárás után úgy szeretnénk megerősí-

teni közösségünket, hogy két kisorsolt család találkozzon párban bárhol, bármikor a nyár folyamán egy 

kötetlen, ismerkedő alkalomra. Például egy vasárnapi mise után a templomudvaron vagy egy közeli kávé-

zóban...Olyan sok mindenről lehet beszélgetni egy másik emberrel vagy családdal, akit talán már láttál a 

templomban, de akikkel talán még sose beszéltél. A személyes ismerkedés mellett arról is beszélni, hogy: Mi 

köt ehhez a közösséghez? Mit keresel, mit találsz meg itt, ami miatt örömmel tartozol ide? Hogyan változott a 

közösség élete és működése a járvány alatt, hogyan szeretném látni a közösség növekedését a járvány után? 

Mit hozol be szívesen ebbe a közösségbe? Ha be akarsz kapcsolódni egy ilyen találkozási lehetőségbe, 

akkor add meg a nevedet a mise végén vagy az irodába beküldve, és kisorsolunk egy másik családdal. 
 

MEZTELEN ISTEN – Sajgó Szabolcs atya új verses kötetének bemutatója 

Megérkezett hozzánk is Szabolcs atya új verseskötete, ami a plébánián megvásárolható. Csütörtökön volt egy 

budapesti online beszélgetés, benne neves művészekkel. Itt hallható egy felvétel Szabolcs atyával. 

Itt is lesz egy beszélgetés Szabolcs atyával augusztus 14. szombaton 11 órakor! 
 

TEMPLOMUNK NYITVA ÁLL: SZERETETTEL VÁRUNK! 

1. HÉTVÉGI MISÉK: szombat esti Vigília mise 5pm, vasárnap 9am és 11am misék regisztrációval. 

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 regisztrál-

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

Mivel a 11 órás mise regisztrációja gyorsan betelik, ezért a vasárnap 9AM-es misén kérésre állandó he-

lyet 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. 5 főig indulhatnak a 

többi programokat is! 

https://youtu.be/IBqUlSSGakA
https://youtu.be/N5BXU9G-1_c
https://youtu.be/N5BXU9G-1_c
https://www.youtube.com/watch?v=wkDHH8DDifo&ab_channel=AlyNHunter
https://www.youtube.com/watch?v=_BA8IBhYlRI&ab_channel=xristianavl
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://sites.google.com/site/janoskenyeres/multiculturalism-and-the-search-for-identity-in-canadian-cinema-and-literature/The%20Inert%20Landscapes%20of%20Gy%C3%B6rgy%20Ferenc.doc.rtf
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-29_13-30-00&enddate=2021-06-29_14-10-00&ch=mr1&fbclid=IwAR25KgS3eq8TnAoWzDruKxYz_qvTWT8zEFhOJ-laDBGpYEQmbuN6AzdNc6w
https://stetoronto.org/miserend/
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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 távolságtartási 

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! 
 

DIASZPÓRA REFLEXIÓ – POSZT-COVID LEHETŐSÉGEK III.  

Egy olyan világba léptünk, ahol éppen a kihívások felgyorsult érkezése az igazi újdonság. Ebben az értelem-

ben nem csak a válaszokat kell itt megtalálnunk, hanem új utakra kell lépnünk. Ez pedig a “megkülönbözte-

tés” kultúráját igényli: nem fix, végleges, tökéletes válaszokra van szükség, hanem egy folyamatos, közös 

imádságos reflexióra, az élet ütőerén rajta tartott kézzel, figyelve, hogy merre hív bennünket a Lélek. 

Kétféle kérdésfeltevéssel lehet elindulnunk: 1) hogyan tudjuk a meglévő programjainkat az új céljainknak 

megfelelően átalakítani (vagyis a meglévőből kiindulva, azt hozzáigazítva az új helyzethez), 2) mire van szük-

sége a közösségnek, ezen belül kiemelten a fiataloknak, fiatal családoknak lelki téren? Mire van szükségük a 

magyarság "elemeiből"? stb. Itt érdemes a szükség és igény megkülönböztetését megtenni: lehet, hogy igé-

nyük még nincs, de valójában szükségük igen. E második kérdésfelvetés nem a meglévő programok, formák 

új helyzetre szabásából indul ki, hanem próbálja a szükségletet felmérni, és ahhoz megkeresni az új választ, 

formát, tartalmat stb.  

--- Folytatjuk, illetve várunk a Ti tapasztalataitokra --- 

Aki szeretne látni egy csodás filmet arról, hogy hogyan tud jó irányba megváltozni, fejlődni egy közösség, 

annak ajánljuk e filmet: “Hétköznapi mennyország” (Itt látható magyarul és itt angol felirattal:“As it is in 

the Heaven”). Július 4-én 3PM látható online a Filmklub beszélgetés! 

  

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (4) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; †Dukai Erzsébetért; †Kovács Jánosért és 

Erzsébetért; †Mark Fraserért (36); †Barbolyás Lajosért; †Somorjai Lászlóért, 100. születésnap; blessings on Sarah and 

Ryan Carvalho and family; for the intentions of and good health and happiness on Clea and Chales Min and family; 

birthday blessings on Wilfred Carvalho 11:00 Poroszlay Erzsébetért; a Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; nemrég 

†Stefáni Annáért, Galamb Zitáért, Miskewycz Tamásért  és Srancz Erzsébetért; †Lőrincz Andrásért; †Radocsay 

Margitért és Antalért; †Diosady Inciért; †Nádudvari Istvánnéért; †Benkő Pál Györgyért; †Poroszlay Istvánért; 

†Somorjai Lászlóért, 100. születésnap 12:30 a bérmálkozókért és családjaikért; az egyházközség fiatalajiért 

Hétfő / Monday (5) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours 

received; for blessings and complete healing for Fr Tamas 

Kedd / Tuesday (6) 7:30 for our †Jesuits; for the conversion of sinners; for the Holy Sous in Purgatory; for blessings on 

Fr Jeff Shannon; for the healing of Aurora, Renith, Joey and Rand 

Szerda / Wednesday (7) 7:30 for Jesuit vocations; for Laurencsyk and  Berzy families; good health and happiness for 

Simone Carvalho and family; thanksgiving to St. Anthony and St. Jude for favours received; thanksgiving from Gene 

and Linda; for Fr Daniel and all his intentions 

Csütörtök / Thursday (8) 7:30 for the conversion of non-believers; birthday blessings on Gertrude Crasto; for 

†Bernadette Carvalho; for the healing of Robert and Andrew; for †Péter, anniversary; for †Yip Mui and Yick Mei Ying 

Péntek / Friday (9) Saint Augustine Zhao Rang and Companions 7:30 for our benefactors; for †Philomena D'Costa; 

good health, happiness and success for Ryan Carvalho; for the outpouring of the Holy Spirit on Miles Sazon on his Con-

firmation Day 

Szombat / Saturday (10) 7:30 for world peace; birthday blessings on Melissa Gomes; for †Clare D'Sa; good health and 

happiness on Peter Carvalho and family; for the Holy Souls in Purgatory; for the healing of relationships for Willie and 

Thelma; thanksgiving and blessings on Ursula and Allan on their 39
th
 wedding anniversary 5 PM for Etelka and †Pál; 

for the intentions of Mufide Mary Rende; for †Mehmet and Nedime Rende 

Temetés:  Galamb Zita (45). †Kovács Mihály (93) gyászmiséje július 6-án lesz 11 órakor templomunkban. 

László Mary szeretettel emlékszik reájuk: †László Andrew and Mary. Köszönjük az adományokat. 

https://www.youtube.com/watch?v=wkDHH8DDifo&ab_channel=AlyNHunter
https://www.youtube.com/watch?v=_BA8IBhYlRI&ab_channel=xristianavl
https://youtu.be/N5BXU9G-1_c
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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 JULY 4, 2021 
www.facebook.com/stetorontoEN; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org  

Phone App: myParish  Saint Elizabeth of Hungary 

 416-225-3300 x 21;  st.elizabeth@archtoronto.org   

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! 
After a series of miracles around the Sea of Galilee, Jesus returns to his hometown with his disciples. This 

marks the beginning of a new phase of ministry where the disciples will play a more active role. After initial 

amazement, similar to that described at the beginning of the Gospel (Mark 1: 21–28), the local people become 

sceptical and disbelieving (Mk 6,1-6). The people of Nazareth struggle to believe in him because they have 

too much self-confidence: They struggle to believe because they think they know him and his family. They are 

convinced that he could not be anyone special.... They are judging: ...they earlier knew him as one of their 

local community. ... What about you? 

Let us pray together in July for the children who died in residential schools throughout Canada and for all 

those impacted by this tragedy, that there may be healing founded on truth and that the Spirit will inspire our 

ongoing commitment to reconciliation.  For this, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer.  

Yours in Christ, Fr Tamas 

WE INVITE YOU…  IN JULY 

2. 7AM-6PM: First Friday Adoration – with Mass at 7.30AM 

3. 4,30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM with the ministry of the Holy Trinity Community. 

6PM: FILM Club:“As it is in the Heaven” about a community in need of healing… Watch the film 

HERE. 

Step 2 of the “Roadmap for Reopening” 

Ontario moved to Step 2 of the “Roadmap for Reopening” plan as on Wednesday, June 30, 2021.  

 For sacramental celebrations, churches are permitted 25 per cent capacity = 125 in our case 

 permitted to utilize 25 per cent capacity inside the church and 25 per cent capacity of the parish hall 

for overflow be used for Saturday vigil or Sunday Masses only. 

 Meetings in parish halls or other indoor spaces are limited to 5 people. 
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 JULY that in social, economic and political situations of conflict, we 

may be courageous and passionate architects of dialogue and friendship. 

 

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:st.elizabeth@archtoronto.
https://www.youtube.com/watch?v=_BA8IBhYlRI&ab_channel=xristianavl
https://www.youtube.com/watch?v=_BA8IBhYlRI&ab_channel=xristianavl
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

