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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 29.  

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! 
Gyorsan múlik – számomra – a nyár. Fáradtság és öröm van bennem az e heti ifjúsági táborunk után 

(részletek lent.) Ezt az időt különösen is fel kell használjuk arra, hogy megpihenjünk, feltöltődjünk. Ehhez 

azonban Jézus meghívásának elfogadása, azaz konkrét, személyes, határozott döntést igényel tőled is. Te kire, 

mire akarod építeni életed döntéseit?... 

Elmúlt vasárnap Jézus kihívás elé állította tanítványait: „Ti is el akartok menni?”. Minden esemény, amikor 

mellette döntünk, amikor megsejtettünk valamit Jézus szavainak belső igazságából: felszabadít, felbátorít, 

mellé állít, hogy vezetésére bízzuk magunkat, és teljesebben éljen bennünk és köztünk az Isten országa. Most 

látjuk, hogy mégse könnyű: sokszor visszatartanak emberi hagyományaink, elképzeléseink és a belső 

szabadság hiánya. Elvesznek a sok hamis féligazságban, emberi félhomályban... (Mk 7,1-23) TE PRÓBÁLJ 

HITELES KERESZTÉNY LENNI, akinek a világítóoszlop Jézus. 

Használjátok még ki jól a nyár maradék napjait! Áldott pihenést kívánok továbbra is a nyáron! Barátsággal 

az Úrban, Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 
 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Hol színészkedsz Jézus előtt? (felületes, látszatot 

teljesítő csak; csak a külső elvárás miatt megtenni valamit, belső akarat nélkül; …). 2. Hol tudsz 

hitelesebb keresztény lenni, teljesebben „a tanítást tettekre váltani”? 3. Hol van olyan „korlát” életedben, 

ami nem támasz, hanem akadály Isten felé vezető utadon? 

 

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/GiJ2xFAUgJ4
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-augusztus-22
https://vimeo.com/568060948
https://youtu.be/q1pXeGRCu08
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
https://kattima.hu/hu/app/pray/ferenc-papa-video-az-egyhaz-megujulasaert-2021-augusztus-51844
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR - az online programokra külön figyelj! 

29. 9AM és 11AM (online is) mise.   

A misék után virsli, kolbász, és cigánypecsenye ebéd az udvaron Turcsik Károly jóvoltából. Javasolt 

adomány: $ 5.00 

30. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.  

31. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

SZEPTEMBER 

01. 1-3PM: Nyugdíjas klub filmvetítéses találkozása. 6.30PM: Egyháztanács 

02. 1PM: belvárosi mise és gyóntatás – Rákóczi Villa 

03. 7AM-6PM: Elsőpénteki szentségimádás. 6PM: Mise 

05. 9AM és 11AM (online is) mise.  1PM: MIK-Ifjúsági csoport találkozása 

05-12. NEK - Eucharisztikus Kongresszus Budapesten (programokat hirdetjük majd) 

07. 6.30PM: Egyháztanács 

12. 9AM és 11AM (online is) mise.  1.30: Oshawai szabadtéri mise 

5,30PM: NEK Ünnepi zárómise Ferenc pápával, Hősök tere – online 

18. 7-11AM: Kontemplatív imacsoport 

11AM-4PM: Magyar Iskola és Cserkészet közös évkezdő piknik az Oshawai parkban 

5PM: Vigília mise angol nyelven a kanadai megbékélésért, Robert. Kasun püspökkel 

KÖSZÖNET - NYÁRI MIK-IFJÚSÁGI TÁBOR 

Nagy örömmel számolunk be arról, hogy sok örömmel és minden baj nélkül lezárult a MIK (Ifjúsági és 

ministráns tábor)! A három és félnapos programban sok csapatépítő játék, sport (benne sok úszással) és lelki 

programokkal (naponta hittanbeszélgetések, ima, táborkezdő és hálaadó mise) fért bele, úgyhogy a végére 

kellően bele is fáradt a vezetői csapat (és a fiatalok is) 

A harminc fiatal jó együttlétét a sok önkéntes segítő tette lehetővé: szívből köszönjük Fűzéry-Diósady 

Laurának a tábor vezetését, Szárics Annának a program teljes koordinációját, Orosz Évának a minden 

területen besegítő szülői szolgálatát, a fiatal vezetők között Gáspár Tamás, Bakucz Márk, Szárics Melinda, 

Vályi Petra, Almási Anna és Kovács Marika önzetlen szolgálatát a programok vezetésében, illetve Vályi Petra 

és Imre Isabelle úszómesteri szolgálatát. Minden tábor életét meghatározza a jó és kiadós étkezés: kiemelten 

köszönjük Székely János mesterszakács áldozatos szolgálatát és a Főkonzul úrnak, hogy felszabadította őt 

számunkra e napokban. Köszönjük a nagylelkű ételadományt Balla Sándornak és Márton Aninak. A nemrég 

alapított Youth Fund/Ifjúsági Alapra már érkezett adomány a tábor javára Dobos Zsuzsától: köszönjük neki! 

Külön köszönet a táborhelyet biztositó Baptista közösségnek és a helyben is segítő Püsök Dániel lelkész 

úrnak. 
 

DIASZPÓRA REFLEXIÓ – POSZT-COVID LEHETŐSÉGEK X.  

A lelkipásztori szempontból nézve a) Kreatívan használjuk az “új norma” által diktált kereteket, b) Új, 

online/offline hibrid szolgálat indult el egy még tágabb szolgálati terület számára.  

c) Személyes közösségi találkozás mélységére világosabb lett az igény! Érdekes módon ezt nem csak a „megér-

zés” tudatosítja bennünk, hanem erre jutottunk a 2020-21-es NCD folyamat felmérése is. Az NCD azaz a 

Natural Community Development, Természetes Közösségfejlődés modell (www.ncd.hu) eszközrendszerét hasz-

náltuk egy éves képzés során. 2020 októbere és 2021 júniusa között havonta két órára találkoztunk online, hazai 

animátorok segítségével. A résztvevőket, mintegy harminc főt, a közösség aktív rétegéből hívtuk meg, reprezen-

tálva a különböző korosztályokat és értékeket. A közösség NCD Állapotfelmérésének eredményeire rátekintve 

több kérdés vált hangsúlyossá és egyben a vita tárgyává. Láthatóan a közösség a szolgálatok működtetése terü-

letén igen erős és hatékony, de ez nem elégíti ki a közösségi tagok igényeit. A közösség és főleg a fiatalabbak 

hiányként élik meg a kapcsolatok és a megélt-megosztott hitélet területének gyengeségét.  

• vajon az, hogy a közösség a szolgálatok működtetése területén igen erős és hatékony, kielégíti-e a közösségi ta-

gok igényeit – vagyis a közösség egyáltalán hiányként éli-e meg a kapcsolatok és a megélt-megosztott hitélet te-

rületének gyengeségét?  

• vajon a közösségi tagok közötti kapcsolatok gyengesége hiánya csupán „jó magyar szokás”, vagy a diaszpóra-

helyzet elkerülhetetlen következménye?  

• vajon a közösség erős kulturális elkötelezettsége magyarázza, esetleg pótolja a kapcsolatokban és megélt-

megosztott hitéletben mutatkozó hiányokat?  

https://youtu.be/q1pXeGRCu08
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://www.iec2020.hu/hu/program/statio-orbis-unnepi-zaromise-ferenc-papaval
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• vajon az erős kulturális identitás mellett vagy azon túl szükség van-e a közösségben más elkötelezettségre? Igény 

van-e erős személyes kapcsolatokra, mély, megélt és megosztott istenkapcsolatra?  

Válaszunk, hogy prioritásként kezeljük a kisközösségek és személyes kapcsolatok minden formájának megismertetését, 

elterjesztését. 

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

JÓ GAZDAKÉNT... 

a) AC csere: A Hall-t hűtő, utcai oldalon elhelyezett AC egység végleg tönkrement az elmúlt héten. Mivel ez volt a 

jelenleg legrégebbi gépünk, így már számítottunk erre, sőt a műszaki bizottság már erre tervezett is beruházást 

idénre. Ennek segítségével a héten már meg is történt a csere. Ennek összköltsége meghaladta a 17 ezer dollárt. 

b) EARTHQUAKE IN HAITI: A nemrégen történt földrengésben több mint 2000 ember halt meg, 9000 megsérült és 

mintegy 30 ezer vált hajléktalanná a földrengés és az azt követő trópusi esőzés okozta árvíz nyomán. Mivel mi fo-

gadjuk be immár két éve a kis haiti katolikus közösséget a kreol nyelvű szentmiséjükre, ezért különösen is támogat-

juk a Canadian Jesuits International gyűjtési akcióját. Kérjük, hogy Ön is segítse az újjáépítést a nyugati világ leg-

szegényebb országában a fenti linken vagy e célra kiállított csekkel!  

c) Az adományborítékokat a továbbiakban az irodán lehet fölvenni. 
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY SEGITESZ BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET ADNI 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; 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.  

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

sát. 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 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 (29) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; †Hortobágyi Miklósért; good health, happiness and success for Ryan 

Carvalho and family; for †Bernadette Carvalho and Philomena D Costa; for †Heinz Schrenk 11:00 Veronika és Molnár Gábor 

felgyógylásáért; Hegedűs és Kiss családok élő és †tagjaiért; Behon és Kavas családok élő és †tagjaiért; †Rácz Aladárért; 

†Vindischman Józsefért, 12. évforduló; †Dolmányos Ferencért és †családtagjaiért; †Vucsák szülőkért és nagyszülőkért 

Hétfő / Monday (30) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for †Heinz Schrenk; good health and happiness for Simone 

Carvalho and family; for †Conie Choi; for strength and blessings on Veronika; for children and grandchildren; for the recovery of 

Veronika 

Kedd / Tuesday (31) 7:30 for our †Jesuits; for †Heinz Schrenk; for the special intention of Poa Kui Le; blessings on Natalie, 

Andrew and Ethan Carvalho on their first day at school; safe travels for Peter Carvalho; for restoration of good vision on Rand 

Deang; for blessings on Lavina and Madeline; for the recovery of Veronika 

Szerda / Wednesday (1) 7:30 for Jesuit vocations; for †Heinz Schrenk; for Antonia Dytoc and family; birthday blessings on 

Simone Carvalho; for Tereza Siklodi; safe travel for Peter Carvalho; for Eileen Minihane, birthday; thanksgiving from Gene and 

Linda; for the recovery of Veronika 

Csütörtök / Thursday (2) 7:30 for the conversion of non-believers; for †Heinz Schrenk; birthday blessings on Cynthia Dsa; 

blessings on Simone Carvalho and family; for all the intentions of the M.E.6 members; for blessings and protection of Olivia and 

Sydney; for the recovery of Veronika 

Péntek / Friday (3) Saint Gregory the Great 7:30 for our benefactors; for †Heinz Schrenk; blessings on Ryan Carvalho and 

family; for the Holy souls in purgatory 7 PM Mészáros, Kelecsényi és Kovács családok élő és †tagjaiért; for blessings on Shirley 

and her boys; for the recovery of Veronika 

Szombat / Saturday (4) 7:30 for world peace; for †Heinz Schrenk; blessings on Martin Lugo, Fraser Mclaren and Savio Brut 

DaCosta on their ordination as a Transitionary Deacons; good health and happiness for Peter Carvalho and family; for blessings on 

Jay, Aidan and Miles; for the recovery of Veronika 5 PM for Etelka and †Pál; blessings on Martin Lugo on his ordination as a 

transitionary Deacon 

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

†Cseplo Rose Elisabeth (79) gyászmiséje augusztus 31-én lesz 11 órakor templomunkban. 

Ábrahám Szabó Gizella, Fehér William és Margita, Hasilo George és Valéria, Kobán Teréz, Markovits Ferenc és Erzsébet, 

Schneider Michael és Teresa virágmegváltása szerettei emlékére: †Szőke Rose 

https://www.canadianjesuitsinternational.ca/earthquake-in-haiti-news-from-the-jesuit-superior-in-haiti/
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 29, 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! 
Does this summer help you to rest, reflect and to be filled with new energy and vision? 

Last Sunday we have heard the question that Jesus puts to the Twelve is also put to us today: ‘What about you, 

do you want to go away too?’ What about you? Did you make a concrete, personal, clear decision for Jesus 

this week?  

This Sunday the readings encourage us to pay attention to the ways in which the word of God truly influences 

how we live our lives.  Although we all too often fail to live up to the example set for us, we are none the less 

assured of an abundance of gifts. Why? Because of God’s infinite love for each and everyone. In 

the Gospel, Jesus describes the lip-service of the Pharisees, who, as foretold in the words of Isaiah, offer 

‘worthless worship’. (Mk 7,1-23) Their adherence to human traditions and values takes their hearts far from 

God. They are trapped within a wrong priority: They put aside the commandment of God - and cling to 

human traditions: Jesus is not condemning ritual washing as such rather that they are more concerned with 

the letter of the Law rather than its spirit. 

Have a blessed summer! 

Yours in Christ, Fr Tamas 

WE INVITE YOU IN AUGUST & SEPTEMBER 

28. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM 

SEPTEMBER 

03. 7AM-6PM: First Friday Adoration. 7-8PM: Adoration with Taize music 

04. 8AM: English Community Task Force – monthly meeting. Please send your questions, suggestions! 

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

18. 5PM: Vigil Mass for the reconciliation in Canada with Bishop Robert Kasun  

 

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 FOR HAITI IS GREATLY APPRECIATED!  

EARTHQUAKE IN HAITI: At least 1,900 people are dead, 9,000 are injured and 30,000 are homeless after 

a strong earthquake devastated the country on Saturday, August 14, 2021. Then on Monday evening, Tropical 

Storm Grace dumped more than 30 cm of rainfall onto Haiti’s coastal areas, resulting in floods and mudslides. 

Canadian Jesuits International support our partner organizations in Haiti, including Foi et Joie and Service 

Jésuite aux Migrants, in two phases: emergency relief and recovery. Please join us by donating today! 

YOUTH FUND!  

We thank you deeply for all your donations! Please, consider online donation for our commu-

nity 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 Un-

ion. Donate online by credit card at stetoronto.org/tamogass or at stelizabethofhunga-

ry.archtoronto.org: select our parish in East Toronto. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:StElizabethofHungary@archtoronto.org
https://thepopevideo.org/
https://www.canadianjesuitsinternational.ca/earthquake-in-haiti-news-from-the-jesuit-superior-in-haiti/
https://canadianjesuitsinternational.us12.list-manage.com/track/click?u=2193353ad8a5a6ffb0baa65c8&id=3e01d5fc54&e=25d2d67fa1
https://canadianjesuitsinternational.us12.list-manage.com/track/click?u=2193353ad8a5a6ffb0baa65c8&id=4ee4f162b1&e=25d2d67fa1
https://canadianjesuitsinternational.us12.list-manage.com/track/click?u=2193353ad8a5a6ffb0baa65c8&id=4ee4f162b1&e=25d2d67fa1
https://www.canadianjesuitsinternational.ca/earthquake-in-haiti-news-from-the-jesuit-superior-in-haiti/
file:///C:/Users/Gyula/OneDrive/Office%20shared%20files/Hírnök-kommunikáció/2021/stetoronto.org/tamogass
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

