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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 15.  

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. Arra hív, hogy a 

LÉNYEGEST KERESD (Jn 6, 24-34) és KAPCSOLÓDJ JÉZUSHOZ ERŐSEBBEN! (Jn 6,41-51) Ez a 

kapcsolat azonban téged is átformál, ahogy a felajánlott kenyérben is Jézussal találkozunk.  

Ez történik meg Szűz Máriával: áldott, azaz teljesen boldog lett a hite által! (Lk1,39-56). A Mária 

Mennybevételét ünneplő olvasott evangéliumban az idős Erzsébet és a fiatal lány, Mária találkozik. Szinte 

vibrál az összekapcsoló szeretetáramlás. Mint a képen látható áramlás („flow”)… Ismered ennek élményét?  

Ennek azonban feltétele a türelmes várakozás, közben nyitottan figyelve a jelekre, egyszerre radikális és 

alázatos bizalommal Istenben: ahogy Mária hordozza szíve alatt Jézust, úgy hordozzuk mi is életünkbe, 

amikor szeretetet, megbocsátást, irgalmat viszünk a világba! 

Áldott pihenést a nyáron! Barátsággal az Úrban,  

Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 
 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Figyelj különösen a „jelekre! A körülöttünk 

élőkben felfedezd a jót, a szeretetet. Figyelj arra, hogy mit szeretne Isten neked ajándékozni? És kérd 

tőle azt, amit csak Tőle remélhetsz! 2. Oszd meg másokkal az életedben megtapasztalt, konkrét 

Örömhírt! 

 

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/IyYZnyUdazA
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-augusztus-8
https://vimeo.com/568060176
https://youtu.be/NUKltHfKrHo
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 AUGUSZTUS - az online programokra külön figyelj! 

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

15. Nagyboldogasszony ünnepe - 9AM és 11AM (online is) mise. 

16. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.  

17. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM. 1-3PM: Washingtoni csoport havi találkozója online 

18. 1-3PM: Nyugdíjas klub filmvetítéses találkozása.  

21. 6PM: Varnus Xaver „Bach újratöltve” ünnepi koncertje az esti angol mise után (a Vesperás helyett!) 

22. 9AM és 11AM (online is) mise.   

2PM: Szabadtéri ünnepi mise és ünnepi piknik az Orbán Balázs Társaság 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 lesz idén) 

 

BÉKÉS, PIHENTETŐ, BELSŐ CSENDET HOZÓ NYARAT! 

 
 

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.  A 3. hét lelki felkészülési terve ITT.  

AZ OLVASNI AJÁNLOTT KÖNYVEK megvásárolhatók az irodán! 

 

DIASZPÓRA REFLEXIÓ – POSZT-COVID LEHETŐSÉGEK IX.  

...KÖZÖSSÉG ÉS KULTÚRA – A COVID alatt kitágult „Magyar Misszió”!  

A COVID miatt sok szervezet különben is nehéz helyzete még inkább problémássá vált, válik.  

- Ezért még inkább fontos, hogy mint a legerősebb diaszpóra közösség egy összefogó, befogadó közösséggé, 

igazi Északkelet-Amerikai Magyar Misszióvá váljunk. Ez ma már realitás a tágabb torontói agglomerációs 

térség számára és azon messze túl is.   

- Az ökumenikus folyamat is felerősödhet, hiszen az online világban jobban eltűntek a különbségek és - a 

felszínen legalábbis - mindenki ugyanazt tehette.  

- Egyéni befogadás/kirekesztés sajátos területe a beoltottság vagy nem beoltottság mély és veszélyes 

megosztó hatása. Ezért tudatosan szeretnénk minden erővel megakadályozni ezt a reálisan létező veszélyes 

folyamatot, hogy ennek a „vitája” miatt bárki is kiszorítva érezze magát közösségünkből.  Például érdemes 

lesz a templomi padsorok egy részét huzamosabban is fenntartani azok számára, akik a távolságtartást 

szeretnék folytatni. Ez a viselkedés felbátorít a visszatérésre, de nem különít el bántóan embereket… 

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

  

https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://youtu.be/NUKltHfKrHo
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
mailto:obttitkar@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://jezsuita.hu/futas-2021
https://www.youtube.com/watch?v=SGxRm4kMn8g&ab_channel=jezsuitak
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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 (15) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; élő és †Várfi és Laczkó szülőkért és 

testvérekért; †id. Gorzó Gyuláért és élő és †családtagjaiért; †Darabánt Ilonáért és élő és †családtagjaiért; †ifj. 

Bécsi Mátyásért és élő és †családtagjaiért; good health, happiness and success for Ryan Carvalho and family; 

birthday blessings on Renee Gomes; for blessings on Helen Kauffman Mali on her birthday; for †Heinz 

Schrenk 11:00  Tóth Antal felgyógyulásáért; minden megfogant élet megszületéséért, nevelkedjenek Szűz 

Mária védelme alatt; Rozinka család élő és †tagjaiért; †Juhos Imréért és Pálfi Máriáért, élő és 

†családtagjakiért; †Grofsics Jánosért évforduló; †Berkes Kálmánért és feleségéért, évforduló; †Balogh 

Jenőért, születésnap; †Jakovác Emáért; †Ernstért, születésnap 

Hétfő / Monday (16) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; blessings on Simone Carvalho and 

family; for peace and blessings on Ruth Moreno; for †Heinz Schrenk 

Kedd / Tuesday (17) 7:30 for our †Jesuits; for †Irene Berzy; good health and happiness for Peter Carvalho 

and family; for blessings on Jay Sazon; for †Heinz Schrenk 

Szerda / Wednesday (18) Saint Albert Hurtado Cruchaga 7:30 for Jesuit vocations; for †Mary Currie; 

blessings on Ryan Carvalho and family; for continuous blessings and healing for Fr Tamas; for †Heinz 

Schrenk 

Csütörtök / Thursday (19) 7:30 for the conversion of non-believers; for †Varazsdi Anna and Alajos, anni-

versary; good health and happiness for Jacquie and Al Grossi and family; blessings on Simone Carvalho and 

family; birthday blessings on Natasha Pinto; thanksgiving from Gene and Linda; for †Heinz Schrenk 

Péntek / Friday (20) Szent István király / Saint Bernard 7:30 for our benefactors; for †Brother Fred Sher-

rer; good health and happiness for Jimmy and Lan Loo and family; for †Heinz Schrenk 

Szombat / Saturday (21) Saint Pius X  7:30 for world peace; blessings on Magdalen, Margaret, and Sarah; 

good health and happiness for Peter Carvalho and family; for †Heinz Schrenk 5 PM for Etelka and †Pál 

 

Temetés: †Szőke Rose (88) gyászmiséje augusztus 27-én lesz 11 órakor templomunkban. 

Magyarországon †Berta Imre gyászmiséje augusztus 27-én lesz 7 órakor templomunkban 

 

Christine Petch, Sonia Mendoza virágmegváltása szerettei emlékére: †Kölley Zoltán. 

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 15, 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! 
At the Feast of Assumption, we read the powerful encounter at the Visitation of Mary at Elizabeth… Feel the 

vibration, flow of love and trust! (Lk 1,39-56) St Luke shows how salvation dawns through the meeting of two 

women.  The Father’s promise for humanity is fulfilled in Mary, the “most blessed of all women”. Elizabeth 

recognises this through the movement of her own child within. In Mary’s praise we see her faith and complete 

trust in God. Follow her example 

 by a radical confidence in God alone! Saying an unconditional ‘yes’. 

 by a humble confidence in God who “lifted up the lowly” 

 by surrendering: recognising that God is already at work! 

 by acting: Mary carries Jesus in her womb… we carry Him in our life by bringing His love, for-

giveness and mercy into the world! 

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/ 

14. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM 

15.  Canadian Missions Collection. 3PM: Haitian Mass in Creole followed by social in the churchyard.  

21. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM 

6PM: Music Vesper with Xaver Varnus: “Bach reloaded” 

 
 

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/
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

