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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 25.  

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. 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! 
Sikerült-e észrevenned a héten, hogy te rajtad keresztül szól ma Isten üzenete a világ számára: te vagy az 

eszköz Isten kezében! Most a küldetésből visszatérő, örvendő, bár fáradt tanítványokat látjuk. Elfogadod 

Jézus meghívását, hogy megpihenj? Elfogadod szeretetét, mert megesett Jézus szíve téged látva? PIHENJ 

MEG MOST JÉZUSSAL: találd meg a csendet, belső békét, megnyugvást adó otthont a nyárra! (Mt 6, 30-

34) Elfogadtad Jézus meghívását, hogy megpihenj? Elfogadtad szeretetét, mert megesett Jézus szíve téged 

látva? ... Mert csak ekkor tudod mások szükségét átérezni, mellettük lenni, ahogy Jézus. Ma a gondoskodó 

Jézust látjuk a kenyérszaporítás csodájában. Isten valóban táplál minket testileg, lelkileg! FOGADD EL ÉS 

TE IS OSZD MEG A KENYERET MÁSOKKAL! (Jn. 6,1-15) Hogyan? Ahogy egy nagymama mindig 

talál valami ajándékot az unokának! Ugye nem felejtitek, hogy most ünnepeljük a nagyszülők vasárnapját: 

Isten áldja meg őket! 

Áldott pihenést a kezdődő nyárban! Barátsággal az Úrban, Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Vedd észre, hogy Isten milyen sok úton 

ajándékozza nekünk magát? nem csak elégségesen, hanem bőségesen! 2. Mit szeretnél most szívből 

átadni Jézusnak, hogy Ő áldja meg, Ő tegye teljessé az életedben? 3. Te mit tudsz MA megosztani 

másokkal? 

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 a közélet békéjéért, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy 

politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen 

elkötelezett előmozdítóivá válni.  

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://slmedia.org/blog/pope-francis-message-for-the-1st-world-day-for-grandparents-and-the-elderly?fbclid=IwAR3sVy-9mumZ48Z26ivOS5X_BdHQ9KuZOj1o8BflZQXnzXVW9hb9UDbflrI
https://youtu.be/lxw7Z0tGVYw
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-julius-18
https://youtu.be/aHg1GFDIV9A
https://vimeo.com/568047231
https://youtu.be/PtVXNqedEjI
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
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-juliusi-imaszandeka-kozelet-bekejeert
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR JÚLIUS - az online programokra külön figyelj! 

23. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösség zenei szolgálatával 

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

25-29. Cserkész táborunk (Perry Sound) 

26. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.  

27. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM. 1-3PM: Washingtoni csoport online 

28. 1-4PM: Nyugdíjas klub. 6:30PM: Rózsafüzér készítők találkozása. 7PM: Bibliakör online. 

31. 11AM: Online beszélgetés a nap szentjéről, Szent Ignácról. Ezt a filmet ajánljuk megnézésre 

előtte: https://www.wordonfire.org/ignatius. 12:30-kor, a pesti Jézus Szíve templomunkban Jancsó 

Árpád jezsuitát pappá szenteli Mohos Gábor püspök atya a Jézus Szíve templom YouTube csatornáján. 

  

6PM: Zenei Vesperás: Oláh Imre (Choreae Hungaricae, arr. István Koloss; Concerto for 4 harpsichord 

BWV 1065, J.S: Bach/Daniel Murier; Adagio Allegro. Cantilena from Sonata #11, Josef Rheinberger; 

Three pieces Op,29, Gabriel Pierné: Prélude, Cantiléne, Scherzando. Double Fugue in C minor BWV 

582B, J.S. Bach.)  

           

AUGUSZTUSI ELŐZETES 

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

22-25. Plébániai ifjúsági tábor (a baptista Ráma táborban az idén) – részletek lent 

Többek kérdésére jelezzük, hogy Forbáth Péter szakácskönyve megvásárolható a plébánián 15 CAD áron. 

 

VÁRUNK A PLÉBÁNIAI IFJÚSÁGI TÁBORBA! 

Idén újra lesz ifjúsági-ministráns tábor! Szeretettel várjuk a 9-12 és a 13-16 év közötti fiatalokat, illetve a 

kicsit idősebb segítőket augusztus 22-25 között a “Rama” táborba, Orillia mellett. A sok játék, sport, lelki 

program segíti, hogy egy erős közösséget építsenek a fiatalok, ami segíti őket az egész évben. A tábor 

költségeit adományokból a plébánia fedezi, csupán egy jelképes 100CAD hozzájárulást kérünk. 

Természetesen minden egészségügyi feltételt teljesítenünk kell, aminek a része, hogy a táborba egy friss 

COVID-teszttel lehet bekapcsolódni.  

Részletek és jelentkezés a plébániai irodán (szte.iroda@gmail.com, 416-225-3330 x 21). 

 

TEMPLOMUNK NYITVA ÁLL: SZERETETTEL VÁRUNK! 

1. Július 16-tól beléptünk a nyitás 3. szakaszába.  A templomban a létszámkorlát megszűnik, csak a 

távolságtartást kell megtartani: Különösen kérjük, hogy tegyük elérhetővé a padsorok belsejében lévő 

üres helyeket! Az épület többi részén is elindulhatnak távolságtartással a programok. 

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

reggel 7AM szentségimádás, 7:30AM szentmise (regisztráció nélkül).  

3. 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 

regisztrálni; 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 

helyet is tudunk biztosítani, aki nem akar külön hetente regisztrálni. Ezekre a misékre az irodai 

telefonon vagy email útján is fel lehet iratkozni.  

 

ÉPÍTSÜNK BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET MINDENKINEK! 

Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérem az állami előírások 

betartását. Megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 F 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 

https://youtu.be/PtVXNqedEjI
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://www.wordonfire.org/ignatius
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://stetoronto.org/miserend/
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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.) 
 

„JÓ GAZDAKÉNT...”  

• Megtörtént az udvari fák felnyesése: egészen kivilágosodott az udvarunk! Köszönet Varga Istvánnak és 

csapatának. 

• A héten megtörtént a konyha és a garázs nagytakarítása, rendezése, már előkészítésként az őszi 

programokra. 

• Új árnyékoló kerti ernyőket tettünk ki az udvarra, hogy még jobban meghívjon a leülésre, 

beszélgetésre. Közben a műszaki bizottsággal annak útját keressük, hogy hogyan lehetne egy állandó, 

nagyobb felületű árnyékoló-esővédő helyet kialakítani a mostani, COVID-utáni időre, amikor sokan 

szeretnének inkább a szabadban maradni.... 

Nagyon fontosnak tartjuk és támogatjuk a Saskatchewan-i katolikus kezdeményezést egy országos gyűjtésre a 

Residential Schools valamikori diákjai és családjaik számára. Íme  Archbishop Donald Bolen egy profetikus 

videója! 
 

DIASZPÓRA REFLEXIÓ – POSZT-COVID LEHETŐSÉGEK VI.  

Amit már látunk az elmúlt másfél év lezárása után, hogy elmélyültebb, tudatosabb lett a lelkiélet 

fókusza közösségünkben.  

a) Nem elég, ha csak a meglévő fenntartására figyelünk, hiszen ennek ereje, lendülete elveszett a már 

felsorolt sok ok miatt, hanem missziós egyházzá, közösséggé kell válnunk. A “programok” helyett 

Jézussal való találkozásra kell hívnunk; a csupán toborzás helyett valódi formációra, a karizmák 

megkülönböztetésre van szükség; az alkalmi feladatra való elkötelezetten túl az egész életünk Jézusnak 

való elköteleződése szükséges; a létszámok fenntartása helyett olyan közeget kell teremteni, amely a 

tanítványság felé vezet. 

b) A sokféle megújulási program közül számunkra sokat segített a baltimori Rebuilt program, amivel 2018-

ban foglalkoztunk. Ez a plébániai élet fókuszának beállítását segítette azzal az egyszerű meglátással, hogy 

rendezzünk mindent a valóban megszólító, a következő héten irányt adó vasárnapi üzenet köré. 

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

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (25) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; †Kovács Jánosért és Erzsébetért; †Kis Imréért; 

†Mátés Annáért; †Házi Anikóért; †Acsai Ferenc és Ferencnéért; †Kelecsényi Piroskáért 11:00 Forrai család élő 

tagjaiért; †Forrai Zsuzsanna lelki üdvéért; †P. Nagy Mózes lelki üdvéért; †P. Kerekes Szilveszter lelki üdvéért; †P. 

Király István lelki üdvéért; †Nagy Sándor lelki üdvéért; †Konrád Terézia lelki üdvéért; †Zadubán György lelki üdvéért; 

†Hidasi Lajosért; †Gelesits Lászlóért; †Gelesits Gáborért; †Cristiano Pangrazio-ért; †Andrew Pangrazio-ért; †Hein 

Máriáért és Fredért; †dr. Lendvai Lajosért; †Fekete Líviáért; †dr. Pósán Krisztináért; †Román Mihályért és Erzsébetért; 

†Kökényesi Györgyért és Júliáért; †Csanádi Alfrédért; †Papp családért és Istvánért 

Hétfő / Monday (26) Saint Anne and Saint Joachim 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; blessings on 

Philip, Jean, Kevin and Karen Lo; for †Varazsdi Anna; for Mufide family; for the healing and recovery of Rand and 

Linda; for †Nadia Lising 

Kedd / Tuesday (27) 7:30 for our †Jesuits; for the protection of Jay, Pauline, Aidan and Miles; for blessings on Fr. 

Victor de Jesus, S.J. on his birthday 

Szerda / Wednesday (28) 7:30 for Jesuit vocations; protection for unborn children; for the protection of Ady, James, 

Olivia and Sydney; for the spiritual and physical healing of Patricia de Veyra; for †Anthony Yam; †Yam Chuck Chi 

Csütörtök / Thursday (29) Saint Martha 7:30 for the conversion of non-believers; thanksgiving from Gene and Lin-

da; for healing of relationship for Willie and Thelma 

Péntek / Friday (30) 7:30 for our benefactors; for blessings on Pinky Luspo on her birthday; for the conversion of 

Pamela and Benjie; †Yip Mui; †Yick Mei Ying 

Szombat / Saturday (31) Saint Ignatius of Loyola 7:30 for world peace;  for blessings on Rusty Sazon on his 

birthday; for the healing of Noel Viola 5 PM for Etelka and †Pál 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Bódi Ramóna és Horváth Alexandra 

Imádkozzunk az elsőáldozóinkért: Bódi Ramóna, Csech Leonora és Horváth Henrietta 

Temetés: †Stefani Anna (95) gyászmiséje július 28-án lesz 11:30 órakor templomunkban;  

                  †Szőke Ferenc (93) gyászmiséje augusztus 4-én lesz 11 órakor templomunkban . 

https://www.youtube.com/watch?v=V0tRYugnxcI&ab_channel=AscensionPresents
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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 25, 2021 
www.facebook.com/stetorontoEN; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org  

Phone App: myParish → Saint Elizabeth of Hungary 

 416-225-3300 x 21;  StElizabethofHungary@archtoronto.org 

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30am, Vigil Mass: Saturday at 5pm 

Haitian Mass in Creole: 3rd Sunday of the month at 3pm 

Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday 8-9am; 1st & 4th Friday of the month at 7-8pm  

 
 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 
Last Sunday Jesus was seeing the crowd and “had compassion on them” (6:34). Today’s readings speak of 

our deepest needs and how Jesus is feeding the crowd. This Sunday’s readings remind us that God provides 

for us physically as well as spiritually. Can You imagine the scene, with the disciples and the tired, hungry 

crowd? How does Jesus’ voice sound as he speaks to the anxious Philip and the small boy who offers his 

loaves and fish? SHARE WHAT YOU HAVE, WHO YOU ARE! As the boy: his humble offering might be 

inadequate, but he has courage. He knows that the Lord gives not just ‘enough’ but gives in abundance what 

we can share with others! Trust Him! (Jn. 6,1-15) 

Have a blessed summer, shared with your beloved! Yours in Christ,  

Fr Tamas 

 

WE INVITE YOU…  IN JULY 

23. 7PM: Adoration with the ministry of the Holy Trinity Community 

24. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM - the vows-renewal of the Holy Trinity Community 

31. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM and Music Vesper with the organist Imre Olah at 

6PM (Choreae Hungaricae, arr. István Koloss; Concerto for 4 harpsichord BWV 1065, J.S: Bach/Daniel 

Murier; Adagio Allegro. Cantilena from Sonata #11, Josef Rheinberger; Three pieces Op,29, Gabriel 

Pierné: Prélude, Cantiléne, Scherzando. Double Fugue in C minor BWV 582B, J.S. Bach.) 
 

Our parish gives space for two summer camps. Snapology - teaches STEAM skills with LEGO bricks to kids 

ages 4-12 in July and August. For more information visit https://pages.e2ma.net/pages/1911244/29148. 

And Rooks to Cooks - cooking camp for children age 8 and older starting August 4th. For more information 

visit https://www.rookstocooks.ca/ 
 

PRAY WITH POPE FRANCIS IN JULY for social friendship that in social, economic and political 

situations of conflict, we may be courageous and passionate architects of dialogue and friendship.  

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.   
 

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!  

We support fully the launching Appeal of the Catholic Dioceses in Saskatchewan for Survivors of Resi-

dential School and their communities. Please watch this prophetic video of Archbishop Donald Bolen. 

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:StElizabethofHungary@archtoronto.org
https://pages.e2ma.net/pages/1911244/29148
https://www.rookstocooks.ca/
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-06/pope-francis-july-2021-prayer-intention-social-friendship.html
https://www.youtube.com/watch?v=V0tRYugnxcI&ab_channel=AscensionPresents
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
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

