
   
 

1 
 

 
   

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. szeptember 5.  

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! 
 

Szeptember lett, amikor „még nyílnak a kertben a nyári virágok...”, de azért már lehűlnek az éjszakák. 

Elmúlt vasárnap Jézus arra hívott, hogy légy szabad, ne vessz el a sok hamis féligazságban, emberi 

félhomályban, hanem próbálj hiteles ember és hiteles keresztény lenni, akinek a világítóoszlop Jézus. 

A siket-néma meggyógyításának története (Mk 7, 31-37) a teljes megnyílásról szól, amit az öröm, 

rácsodálkozás... Lélek kiáradása követ. Nem is lehet másként. Megtapasztaltad-e már, hogy Jézus téged 

megnyitott valamikor? Akarod-e most, hogy megnyíljon szád, értelmed, szíved? Ő ezt akarja adni neked! 

NYILJ MEG! Mond ki, hogy szeretnéd életed félelem nélkül megnyitni Isten és az emberek felé! Ne engedd, 

hogy a te életed bezáruljon, bárki is áll előtted: legyen szeretett vagy nem szeretett, beoltott vagy nem beoltott! 

 

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. Mikor tapasztaltad meg, hogy JK megnyitotta 

életed? Mond ki, hogy akarod, hogy megnyíljon szád, értelmed, szíved! 2. Kit zársz ki életedből, mert 

nem szeretett, mert beoltott vagy nem beoltott! 

 

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 szeptemberben Ferenc pápával egy ökológiailag fenntartható életmódért!  

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/q1pXeGRCu08
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-augusztus-29
https://vimeo.com/596955084
https://youtu.be/FQaQfiZW1ng
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://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-09/pope-francis-prayer-intention-september-sustainable-lifesyle.html
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER- az online programokra külön figyelj! 

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

05. 9AM és 11AM (online is) mise.   

05-12. NEK - Eucharisztikus Kongresszus Budapesten (programokat lásd lent) 

06. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.  

07. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM.  6.30PM: Egyháztanács 

08. 1-3PM: Nyugdíjas klub filmvetítéses találkozása. 6:30 PM: Rózsafüzér készítés 

11. 11:00AM: Magyar Iskola ballagás a 2020 és 2021-es évfolyamoknak a templomban 

12. 9AM és 11AM (online is) mise.   

2PM: Szabadtéri mise (5146 Regional Rd 57, Haydon, ON L1C 3K2) és potluck ebéd 

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

18. 7-11AM: Kontemplatív imacsoport 

11AM-4PM: Magyar Iskola és Cserkészet közös évkezdő piknik a Haydoni parkban 

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

19. 9AM és 11AM (online is) mise.  „Stewardship Sunday” 

10-10,50AM: Az áldoztatók és olvasók csoportjának gyűlése, majd avatása a 11-es misén 

MIK-Ministráns és Ifjúsági csoport lelki napja Stouffwille-ben 10AM-7PM között.  

25. 2-5PM: Kodály Néptáncegyüttes évnyitó táncház a templomudvaron a Gyanta Együttessel! 

26. National Day for Truth and Reconciliation (as holiday being observed on September 30.) 

EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS BUDAPESTEN 

AKIK OTTHON LESZNEK…. azok a helyszínen be tudnak kapcsolódni mindenbe 

 2021. szeptember 7-én (kedden) várnak a Szent Angyalok Plébániára (1112 Budapest, Gazdagréti út 14.) a NEK 

idején megrendezésre kerülő „Külföldi Magyarok Találkozójára”, ahol ünnepi szentmisét mutat be Cserháti Ferenc 

püspök atya. Program: 17:00: ünnepi Szentmise majd ismerkedés, beszélgetés, állófogadás.  

AKIK TORONTO-BÓL KAPCSOLÓDNAK BE, AZOKNAK AJÁNLJUK EZEKET:  

 minden nap 9,30: egy nemzetközileg ismert főpásztor tanúságtétele 

 szept. 11. 17: 00- 21: 00 Szentmise és eucharisztikus gyertyás körmenet, Kossuth Lajos tér 

 szept. 12. 11: 30 (Toronto 5,30pm) Statio orbis - Ünnepi zárómise Ferenc pápával, Hősök tere – online 

“Ő és én” - 52 reményteli történet. Az Eucharisztikus Kongresszusra felvett beszélgetések hiteles emberekkel, 

csodálatos találkozásokkal. Hallgass meg egyet-egyet a NEK hete alatt! A sorozat előzetese itt látható, míg a sorozat 

teljes lejátszási listája ITT. 

 

CSOPORTJAINK INDULÁSA 

Csoportjaink indulását élőben tervezzük, akkor is, ha később lezárások várhatóak. A héten bejelentett „oltás-

igazolvány” ránk vonatkozó hatása zavaros, reméljük, hogy ettől szabadok leszünk. 

 Szeptember 18. szombat 11AM-4PM: Magyar Iskola és Cserkészet közös évkezdő piknik/Haydon 
 MAGYAR ISKOLA: Keresünk óvónőt és óvodai segítőt az iskola hétvégi, 3 órás programja számára. 

 CSERKÉSZET: a programokat élőben indítjuk  

 KODÁLY: szeptember 25. szombaton 2-5PM: Kodály Néptáncegyüttes évnyitó táncház a 

templomudvaron a Gyanta Együttessel! 
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY SEGIT 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 hasz-

náljuk és körkörösen, azaz középen vagy az ablakok mellett menjünk vissza helyünkhöz.) Ne fogjunk kezet és ne éne-

keljünk. A misék előtt és után az udvaron már nem kell maszk! De tartsuk meg a távolságtartási szabályokat!  

https://youtu.be/FQaQfiZW1ng
https://www.iec2020.hu/hu
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
https://www.archtoronto.org/stewardship-sunday
https://www.iec2020.hu/hu
https://www.iec2020.hu/hu/program/szentmise-es-eucharisztikus-gyertyas-kormenet
https://www.iec2020.hu/hu/program/statio-orbis-unnepi-zaromise-ferenc-papaval
https://www.youtube.com/watch?v=rtOHiOKd8ak
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgzJJPmOUSVgqk3TbgKRVhXLklUn6CzZ3
https://stetoronto.org/miserend/
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KIS PAPI SEGITSÉG TAMÁS ATYÁNAK... OUR JESUIT COMMUNITY 

Örömmel írom, hogy augusztus végén két jezsuita rendtárs költözött be a 2.emeleti rendházunkba, így immár 

újra egy kis jezsuita közösségünk van. A két haiti jezsuita Toronto-ban fejezte be tanulmányait tavasszal, nyá-

ron szentelték őket pappá és még 1,5-2 évig Toronto-ban lesznek posztgraduális képzésen. Ezen időszakban 

besegítenek az angol nyelvű szolgálatba és ahol tudnak. Fogadjátok szeretettel! 

I introduce my two fellow Jesuit brothers, Fr. Jean Francky Guerrier and Fr. Gérard-

Myriam Paul moving into our Jesuit Community! Please welcome them in our Parish and 

receive the First Blessing of the newly ordained Fr Guerrier and Fr. Paul at the Vigil Mass! 

Both were ordained to the priesthood in June 2021 in Port-au-Prince. 

Fr. Jean Francky Guerrier S.J. is a Haitian Jesuit, member of the Province of Canada and 

Haiti. He was admitted to the Jesuit novitiate in Haiti in 2009, studied in the Dominican Re-

public philosophy and humanities. As Regent he served as the communication and advocacy 

officer and project coordinator at the Jesuit Migrant Service in Haiti. Later he studied theolo-

gy at Regis College at the University of Toronto. He is an expert in communication and Igna-

tian discernment. He is fluent in French, Spanish, English and Haitian Creole.  Fr Francky 

will continue with his master’s in theology. He is currently hosting the podcast “Talking with 

Franky” via Salt and Light Media Toronto, fundraiser to support the Jesuits in Haiti.  

Fr. Gerard Myriam Paul, S.J., was born into a Catholic family in Haiti and entered the Jesuit novitiate there 

in August 2009. He professed first vows of poverty, chastity, and obedience in the Society of 

Jesus two years later in 2011. That same year, he began studies in philosophy and humanities 

at the Pedro Francisco Bonó Philosophical Institute in the Dominican Republic, which lasted 

four years. During his studies Gerard was involved in the pastoral care of migrants, 

especially within the Haitian community. From 2015 to 2017, during his regency in the 

northeast region of Haiti, Gerard served at Foi et Joie schools, a Jesuit educational network, 

as regional pastoral coordinator and later as regional director. He was also involved in 

pastoral ministry in a Jesuit parish. Next, he went to Quebec and earned a bachelor’s degree 

in theology from Laval University. Now, he is doing a Licentiate in Sacred Theology at Regis 

College in Toronto before going to take part in the mission of the Society of Jesus in Haiti. 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (5) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Zentai Júlia felgyógyulásáért; †Rupf Laciért; †szülőkért, 

Kovács Györgyért, évfordulóján, és Bukovenszki Ilonáért; for †Heinz Schrenk; for †Stephen Carvalho and Eugene Cordeiro; 

birthday blessings on Nadia Gomes, Fr. Vang Tran, Cheryl Heri and Balakrishna Madduri 11:00 Veronika, Molnár Gábor, és Zentai 

Júlia felgyógyulásáért; a Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; †Kenéz Mihalyné Mézes Erzsébetért; †Berden Istvánért; †Farkas 

Terézért; †Vinczer Juliannáért; †Bukovec Dávidért, évforduló 

Hétfő / Monday (6) Labour Day 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika; for †Heinz Schrenk; 

for †Vásárhelyi Péter; good health, happiness and success for Sarah and Ryan Carvalho and family; for vocations to the religious 

life 

Kedd / Tuesday (7) St. Stephen Pongrácz, St. Melchior Grodziecki and St. Mark Krizevcanin 7:30 for our †Jesuits; for the 

recovery of Veronika; for †Heinz Schrenk; blessings on Ryan, Simone and Peter Carvalho; for the Holy Souls in Purgatory 

Szerda / Wednesday (8) The Nativity of the Blessed Virgin Mary 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for 

†Heinz Schrenk; for the wedding anniversary of Bosco and Kay; for †Yick Mei Ying and †Yip Mui; for †Patrick Hawkins; for 

†Bernadette Carvalho; wedding anniversary blessings on Gertrude and Roque Crasto; birthday blessings on Ozana Vaz and Tess 

Reyes 

Csütörtök / Thursday (9) Saint Peter Claver 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; for †Heinz 

Schrenk; good health, happiness and success for David, Rohit and Simone Carvalho; blessings on Sharmila and Mario Colaco and 

family 

Péntek / Friday (10) Blessed Francis Gárate 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for †Heinz Schrenk; for †Rita 

Hawkins; safe travels for Avril Vaz; blessings on Marianne and Melvin Marques 

Szombat / Saturday (11) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; for †Heinz Schrenk; safe travels for Avril Vaz; good 

health and happiness for Peter Carvalho and family 5 PM for Etelka and †Pál 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Bacsik Márton & Bacsik Valentina, Galiza Luke Alex, Nti Noah 

Házasság: Foe Michael & Yu Cynthia 

Temetés: †Fábián Erzsébet (89) gyászmiséje szeptember 10-én lesz 5 órakor templomunkban 

†Lovrics Gusztáv (89) gyászmiséje szeptember 11-én lesz 2 órakor templomunkban 

†Kelemen Katalin (97) temetése szeptember 15-én lesz 2 órakor a Prospect temetőben 

Joseph és Agnes Neu virágmegváltása szerettei emlékére: †Kelemen Katalin. Köszönjük az adományokat. 

https://www.stjoanhershey.org/vocations-corner/first-blessing-of-a-newly-ordained-priest
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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 SEPTEMBER 5, 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! 
Our Sunday’s readings have some of the messianic joy that Jesus brings to all people, especially the poor. 

Prophet Isaiah is full of hope and joy. St James clearly states that God chooses the poor, and that we too must 

not favour the rich and powerful at their expense. The Gospel recounts the healing of the deaf man with an 

impediment in his speech.  His healing is not just physical; the whole person is opened to the Lord. It speaks 

of profound attentiveness as it invites us to notice the Lord’s priorities: the oppressed and needy come before 

all else. I might ask how this sits with today’s culture and with my own daily life-choices? Perhaps in this way 

we can become more aware of any hidden prejudices we may hold in our relationships to others (e.g. 

vaccinated or not) … to serve more for healing and reconciliation…  

I introduce my two fellow Jesuit brothers, Fr. Jean Francky Guerrier and Fr. Gérard-Myriam Paul moving 

into our Jesuit Community! (More about them above.) Please welcome them in our Parish and receive their 

Ordination blessing at the Vigil Mass! 

Have a blessed summer! Yours in Christ, Fr Tamas 

WE INVITE YOU IN SEPTEMBER 

03. 7AM-6PM: First Friday Adoration 

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

4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM with the First Blessing of the newly ordained Fr Guer-

rier and Fr. Paul 

05-12. Join the International Eucharistic Congress in Budapest from Sunday - listen to personal witnesses 

from Hungary! 

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

and Reconciliation (as holiday observed on September 30.) 

19. Stewardship Sunday - 3PM: Haitian Mass in Creole  

PRAY WITH POPE FRANCIS in September for the Church, for an “environmentally sustainable 

lifestyle’ 

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! 

SHARELIFE – OCTOBER 3. 

3 Oct. 2021 ShareLife Parish Campaign! ShareLife is more than a parish collection. It is how we, as a Catholic com-

munity in the Archdiocese of Toronto, bring the hands of Christ to those in need. Over 40 ShareLife agencies serve tens 

of thousands of people locally and countless more around the world, regardless of religious affiliation. 

https://sharelife.org/how-to-help/parish-campaign  

We thank you deeply for all your donations! Please, consider online donation for our community 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://www.stjoanhershey.org/vocations-corner/first-blessing-of-a-newly-ordained-priest
https://www.iec2020.hu/en
https://www.youtube.com/watch?v=3of5UkJIZJU&list=PLgzJJPmOUSViwqiay8-19Q5g_BTUN8RFl
https://www.youtube.com/watch?v=3of5UkJIZJU&list=PLgzJJPmOUSViwqiay8-19Q5g_BTUN8RFl
https://www.archtoronto.org/stewardship-sunday
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-09/pope-francis-prayer-intention-september-sustainable-lifesyle.html
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/
https://sharelife.org/how-to-help/parish-campaign
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

