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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. augusztus 8.  

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

  416-225-3300 x 304;  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! 
Az elmúlt vasárnapokon láthattuk, hogy Isten valóban táplál minket testileg, lelkileg. (Jn. 6,1-15) Jézus elátta 

étellel az őt hallgató sokaságot. Ahhoz, hogy elfogadd, az kell, hogy a LÉNYEGEST KERESD (Jn 6, 24-34): 

mi hiányzik életedből...mélyen... nem megvásárolhatóan... ami igazán életed forrása tud lenni? Kerested a 

héten az igazi boldogságot adó forrást életedben?  

Most Jézus megmutatja, felkínálja ezt az éltető kenyeret, amiből élhetsz és másokat is élethez segíthetsz: 

önmagát adja, a vele való személyes találkozásra hív meg téged is. KAPCSOLÓDJ JÉZUSHOZ 

ERŐSEBBEN! (Jn 6,41-51) A jel, amit választottam, a „WIFI jelerősség” ábrája a hétköznapokból: nemde 

ilyen a Jézussal való kapcsolatunk? Ha kapcsolatban akarunk maradni vele, akkor közelében kell lennünk. Ez 

a kapcsolat azonban téged is átformál, ahogy a felajánlott kenyérben is Jézussal találkozunk. Közel jössz-e 

Jézushoz és engeded, hogy Isten formáljon téged? (Jn 6, 41-51) 

Áldott pihenést a nyáron! Barátsággal az Úrban,  

Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 
 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Az elmúlt másfél évben átélt karantén a világ- és 

egyháztörténelem páratlan eseménye. Mit tanultál az Eucharisztiától való megfosztottság állapotában? 

Mi hiányzott? 2. Jézus ezen tanítása a vele való legszemélyesebb találkozásra hív meg, és talán mi 

magunk sem éljük meg abban a mélységben, amint szeretnénk. Te hogyan készülsz az áldozásra? 3. Hogyan 

tapasztalod az Eucharisztia átformáló erejét életedben? Hol vannak életednek azon pontjai, ahol az 

Eucharisztia alakított, krisztusibbá tett? 

A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, a kétperces ÜZENET. 

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 augusztusban Ferenc pápával az Egyház megújulásáért, hogy a Szentlélektől megkapja a 

kegyelmet és az erőt az Evangélium fényében való megújuláshoz. 

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/K5v3K7kGv60
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-augusztus-1
https://vimeo.com/568053299
https://youtu.be/XtcQ96DupV8
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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ESEMÉNYNAPTÁR AUGUSZTUS - az online programokra külön figyelj! 

06.  Elsőpéntek: szentségimádás 7AM-6PM között 

08. 9AM és 11AM (online is) mise. 12: Dala László zongora hangversenye: Liszt Ferenc Tré Sonnetti di 

Petrarca: Sonetto 47; Sonetto 104; Sonetto 123. Debussy Claude: Reflets dans l’eau; Clair de Lune; L’isle 

joyeuse. Az adományokat az orgona felújításra fordítjuk. http://www.lesliedala.com/about    

09. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.  

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

11. 1-3PM: Nyugdíjas klub filmvetítéses találkozása. 6,30PM: Rózsafüzér készítők  

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

15. 9AM és 11AM (online is) mise. 

21. 6PM: Varnus Xaver ünnepi koncertje az esti angol mise után 

22. 9AM és 11AM (online is) mise. 2PM: Szabadtéri ünnepi mise és ünnepi piknik az Orbán Balázs Társa-

ság szervezésében a hamptoni magyar parkban (5146 Regional Rd 57, Haydon). Előzetes jelentkezés 

szükséges vagy telefonon Lázár Júliánál (416-676-9298) vagy email-en (obttitkar@gmail.com) 

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

28. 6PM: Zenés Vesperás Tóth Bettina hárfaművész közreműködésével 

 

 Forbáth Péter szakácskönyve elfogyott, de előrendelést veszünk fel az irodán a 2. kiadásra! 

 Keresünk Lifeguard/úszómesteri vizsgával bíró segítőt augusztus 22-25 között az ifjúsági táborunkba! 
 

SZENT IGNÁC 500. JUBILEUMI ÉV 

Idén ünnepeljük 500. évfordulóját annak, hogy rend alapítónk, Loyolai Ignác felnőtten megtapasztalja a meg-

térés kegyelmét és ez nemcsak az ő életét formálja át radikálisan, hanem az azóta élő jezsuiták életét. E jubi-

leumi évben többször foglak hívni benneteket olyan programra, ahol jobban megismerhetitek a szentignáci 

lelkiséget. 

VÁRUNK BESZÉLGETÉSEKRE: 

Augusztus 14. 11AM: Könyvklub ZOOM beszélgetés – Sajgó Szabolcs, „Meztelen Isten” című új kötetéről 

VÁRUNK MOZGÁSRA... A hosszú bezártság után nyári táborok és őszi sportnapok szeretnék megerő-

síteni újra közösségünket. Mindez persze a test és lélek egységét szolgálja, mind egyéni, családos és kö-

zösségi szinten. A “JEZSUITA FUTÁS” résztvevői a” táv” teljesítése közben a Szent Ignác megtérésében 

szerepet játszó helyszínek közül az öt legfontosabbat ismerhetik meg. A következő hetekben egy-egy újabb 

“edzéstervet” adunk a testi és lelki megerősödésre. Az “állomásokon” hétről hétre egy-egy kis videó által kö-

zelebb kerülhetnek nemcsak Szent Ignác, hanem saját életük sikereihez, kudarcaikhoz, megtérésélményükhöz, 

Jézus közelében megélt tapasztalatukhoz.  Az első két hét felkészülési terve ITT.  

AZ OLVASNI AJÁNLOTT KÖNYVEK megvásárolhatók az irodán! 
 

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. Az épületben 

lévő szállás, a napi négyszeri étkezés stb. költségeit adományokból a plébánia fedezi, csupán egy jelképes 

100CAD hozzájárulást kérünk.  

A tábor aug. 22 délutántól aug. 25 délutánig tart, a szállítást a családok maguk oldják meg. A táborozók 

házban fognak aludni; napi 4 étkezés lesz, a magyar főkonzulátus szakácsa fog nekünk főzni. Előzetes tesztre 

nincs szükség, de helyben lesz egy gyorsteszt és a hatóságok nagyon erősen javasolják, hogy a tábor előtt 14 

napig a gyerek: “reduce the chances of becoming infected by limiting contact with individuals outside of their 

immediate household”. Részletek és jelentkezés a plébániai irodán (szte.iroda@gmail.com, 416-225-3330 x 

304). 
 

DIASZPÓRA REFLEXIÓ – POSZT-COVID LEHETŐSÉGEK VIII.  

...Megújulásunk elsődleges közegének a plébánia közösségét tekintjük. Hisszük, hogy ez nem egy idejétmúlt 

intézmény, hanem rendkívüli rugalmassággal rendelkezik, a helyi közösség nyitottságának és missziós 

kreativitásának megfelelően. 

https://youtu.be/XtcQ96DupV8
http://www.lesliedala.com/about
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://jezsuita.hu/futas-2021
https://jezsuita.hu/iii-jezsuita-futas-1-allomas-vilagi-sikerek-szent-ignac-loyolaban
mailto:szte.iroda@gmail.com
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Ennek lehetőségére hívott a COVID alatti NCD folyamata, amely megmutatta, hogy még a közösséget 

hordozó szűkebb réteg is egyensúlyba kell hozza az erős szolgáló oldalát a gyengébb lelkiségi és 

személyesebb közösségi oldalával. Közösségünk látható erős oldala a szolgálat: a jövőben jobban 

egyensúlyba kell hozza az erős szolgáló oldalát a gyengébb lelkiségi és személyesebb közösségi oldalával. 

(Ezt szolgálja pl. a mostani családok ismerkedő találkozását segítő sorsolás is.). 

Emellett felismerjük újra az otthoni asztalnál találkozó családegyház fogalmát. Az ókeresztény egyház 

otthonokban találkozott a kenyértörésre (ApCsel 2,46), teljesen építve a zsidó hagyományokra, ahol minden 

étkezés alkalom volt az Isten dicsőítésére (Dt. 8,10). A covid megtanított a családegyház fogalmára, ami - 

kitágulva a kisközösségek imahálózatával - meg tudják újítani az Egyházat.... 

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

ÉPÍTSÜNK BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET MINDENKINEK! 

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; to-

vábbküldéskor 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.  

Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérjük az állami előírások be-

tartását. 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 templom-

ban 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. A misék előtt és után az udvaron már nem kell maszk! De 

tartsuk meg a távolságtartási szabályokat!  
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (8) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; †ifj. Málics Istvánért; †Palkovnikov Józsefért (64); †Ambrus 

Alajosért és Annáért; for †Bernadette Carvalho; good health, happiness and success for Ryan Carvalho and family; for †Lee 

Man Tat 11:00 Tóth Antal felgyógyulásáért; a Szent Erzsébet Egyházközségért; Jaschkó atyáért, hálából; Nemes Lajosért és 

családjáért, hálából; Zydron Margitért és családjáért; nemrég †Stefáni Annáért, Szőke Ferencért, Bedo Piroskáért és Kölley 

Zoltánért; †Gáspár Boldizsárért, élő és †családtagjaiért; †Kurencs Annáért; †Pájer Jánosért és †Szlanicsán Máriáért, 

szüleikért, testvéreikért és gyermekeikért; †Buri Istvánért és †Sebestyén Antalért, szüleikért és testvéreikért; †Pálinkás 

Emilért, édesanyjáért és testvéréért; †Koszonits Imréért 

Hétfő / Monday (9) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for blessings on Marilyn McGoey on her birthday; good 

health and happiness for Simone Carvalho and family; for †Lee Man Tat; for blessings on Rowena Perez and Lynn Parker on 

their birthday 

Kedd / Tuesday (10) Saint Lawrence 7:30 for our †Jesuits; for †Yip Mui; for †Yick Mei Ying; for blessings on Miles Sazon 

on his 13th birthday; safe travel for Peter Carvalho; good health and happiness for Jacky Leung; for the healing of Helen 

Kauffman Mali 

Szerda / Wednesday (11) Saint Clare 7:30 for Jesuit vocations; for blessings on Ady and James on their wedding anniver-

sary; safe travel for Peter Carvalho; good health and happiness for Jeswyn and Fred Devas and family; for blessings on Mari-

lyn McGoey on her birthday 

Csütörtök / Thursday (12) 7:30 for the conversion of non-believers; for †Antonio and Guia Zarate; blessings on David, 

Francis and Simone Carvalho; for †Florian Noronha; for the healing of Linda Febria 

Péntek / Friday (13) 7:30 for our benefactors; for intentions of Margaret Hawkins; for the holy souls in Purgatory; blessings 

on Sarah and Ryan Carvalho and family; good health, happiness and success for Sister Bibiana; for a safe trip for Precy 

Manion 

Szombat / Saturday (14) Saint Maximilian Kolbe 7:30 for world peace; for blessings on Joey and Renith on their wedding 

anniversary; blessings on Peter Carvalho and family; birthday blessing on Fr. Dave Warren; for the healing of Lourdes Ramos  

5 PM for Etelka and †Pál; for †Dino and †Olivia Penafiel 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Tejfel Kevin, Horváth Jamina, Oláh Jeremy  

Temetés: †Bedo Piroska (87) gyász szertartása augusztus 9-én lesz 10 órakor a Highland temetkezési vállalatnál. 

†Kölley Zoltán (98) gyászmiséje augusztus 11-én lesz 11 órakor templomunkban. 

Kolozsváry Brigitte és Bryan virágmegváltása szerettei emlékére: †Stefáni Anna 

Luetke Ilse, Szőke István és Irén virágmegváltása szerettei emlékére: †Szőke Ferenc. Köszönjük az adományokat. 

https://stetoronto.org/miserend/
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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 AUGUST 8, 2021 
www.facebook.com/stetorontoEN; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org  

Phone App: myParish  Saint Elizabeth of Hungary 

 416-225-3300 x 304;  StElizabethofHungary@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 

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! 
Today’s readings demonstrate how our Father draws us closer to himself… We often experience alienation, 

self-doubt, or despair, like Elijah did in the first reading. Through Jesus Christ he nourishes and sustains us 

with the living bread of the Eucharist. I might ask Jesus: What are you offering me Lord? By sharing his body 

and blood through the form of bread and wine in the Eucharist, there is an intimate relationship between 

ourselves and the Lord. So, I might ask myself: Am I accepting it? 

In the Gospel, those hostile to Jesus are complaining against him, confused by and misunderstanding his 

teachings. But Jesus challenges their criticism directly: he is the one who has come to reveal the Father to 

them. Jesus teaches that he himself is the true, living bread from heaven; bread that gives life for ever. As the 

bread is transformed, so we are challenged to be transformed. As the bread is broken and given to the world, 

so we are invited to be broken and share ourselves with the world. Receiving the Eucharist, you say Amen: 

yes. Do you really mean it with trust and courage? 

Let us pray this week for an openness to the Lord’s tender, nourishing care, especially when we experience 

times of alienation, self-doubt, or despair. We pray to deepen our acknowledgment of our human vulnerability, 

and our utter dependence on God’s grace and love. 

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

 

WE INVITE YOU IN AUGUST 

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 4
th

. More information: 

https://www.rookstocooks.ca/ 

06. First Friday Adoration 7PM-6PM 

07. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM 

08.  After the Mass, at noon: Les Dala’ piano concert: Ferenc Liszt Tré Sonnetti di Petrarca: Sonetto 47; 

Sonetto 104; Sonetto 123. Debussy Claude: Reflets dans l’eau; Clair de Lune; L’isle joyeuse. The 

donations are for the reconctruction of the organ. http://www.lesliedala.com/about    
 

PRAY WITH POPE FRANCIS in August for the Church, that she may receive from the Holy Spirit the 

grace and strength to reform herself in the light of the Gospel. 
 

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!  

We support fully the Appeal of the Catholic Dioceses in Saskatchewan for Survivors of Residential 

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/
http://www.lesliedala.com/about
https://thepopevideo.org/
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

