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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. szeptember 12.  

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-7PM, 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! 
Elmúlt vasárnapokon Jézus arra hívott, hogy légy szabad, ne vessz el a sok hamis féligazságban, emberi 

félhomályban, hanem próbálj hiteles ember és hiteles keresztény lenni. Majd a siket-néma meggyógyításának 

története (Mk 7, 31-37) a teljes megnyílásról szólt. Kérted-e, hogy megnyíljon szád, értelmed, szíved?  

Ő bátorítani akar a gyengeségedben, szenvedésben téged! Ma azt mutatja meg, hogy komoly következménye 

van annak, ha megnyitod életed! Döntened kell arról, hogy mit kezdesz életed keresztjével? (Mk 8, 27-35) Ez 

teljesen szembe megy a „mainstream” kultúrával: Te ki mersz-e lépni a megszokottból (lásd a képet). Ez csak 

akkor történhet, ha mersz Jézus szemével látni, szívével érezni. MERD JÉZUS SZEMÉVEL LÁTNI A 

VILÁGOT! 

Jó évkezdést és áldott pihenést kívánok a hétvégén!  

Barátsággal az Úrban, Tamás atya 
 

GYERE VISSZA A COVID UTÁN! VAGYUNK! VÁRUNK! KEZDÜNK! 

Szeptemberben mindannyian új évet kezdünk a diákokkal. Mi, a plébániai segítők, vezetők, felkészültünk az 

új évre: te is? Kérem, hogy szánj 10 percet ONLINE egy kis egyéni csendes elmélkedésre ITT. S ha le is 

akarod írni gondolataidat néhány kérdésre, azt ITT leírhatod, hogy megkapjuk mi is.  
 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Mi a te igazi kereszted, ami valóban nehéz, ami 

nem „megoldható”, hanem hordozni kell? 2.Hol van szükség igazi szemléletváltásra ahhoz, hogy Jézus 

szemével lásd a világot s benne a „kereszted”? 

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://prezi.com/view/8s3zrAYRFRGf8WDYPEDN
https://docs.google.com/forms/d/1L-3NeH1HppI8-DjkP4u67OdTF6F0Rf9h6g2C_AhvkcQ/edit?ts=6138cb90
https://youtu.be/FQaQfiZW1ng
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-szeptember-5
https://vimeo.com/600574996
https://youtu.be/YW4sQ6x-N20
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


   
 

2 
 

TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER- az online programokra külön figyelj! 

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

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

12. 9AM és 11AM (online is) mise.  (NEM lesz szabadtéri mise programütközés miatt, elnézést kérünk!) 

13. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.  

14. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM.   

15. 1-3PM: Nyugdíjas klub filmvetítéses találkozása.  

18. 7-11AM: Kontemplatív imacsoport 

11AM-4PM: Magyar Iskola és Cserkészet közös évkezdő piknik a székely 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.  

24-26. Cserkész vezetői kenu tábor 

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

26. 9AM és 11AM (online is) mise. National Day for Truth and Reconciliation  

Karitász bécsiszelet vásár és „Szolgálatok Vására” (közösségeink és szolgálataink bemutatkozása) 

OKTÓBER 

02. Magyar Iskola és Cserkészet programjainak indulása 

Családi kenuzás a Humber folyón (egy délelőtti és egy délutáni csoport) 

5PM: Vigil Mass with healing adoration. 

09. Hálaadás: nincsenek Magyar Iskola és Cserkészet programok 

24. Hagyományos Cserkész Gulyásvacsora – elvitelre október 23-án szombaton du 12:30-13:30 

vagy október 24-én vasárnap 10:00-12:30 között. MENÜ: gulyásleves, bécsi szelet, hagymás krumpli, 

savanyúság. ÁR: $20 (védnök $50 hirdetéssel) csak rendelésre és előre fizetéssel (határidő okt. 16) a 

toronto.cserkesz@gmail.com címen (etransfer), vagy személyesen a templom irodán 

 

LELKISÉG 

EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS BUDAPESTEN: 

 Szept. 12. 11: 30 (Toronto 5,30am) 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. 

BIBLIAKÖRÖK indulnak, jelentkezzetek! 

 Személyes találkozással a szerdai nyugdíjaskörhöz kapcsolódóan 12,30-1PM 

 Online csoportokra jelentkezés Tamás atyánál 
 

ELSŐÁLDOZÁSI ÉS BÉRMÁLKOZÁSI FELKÉSZITŐ INDULÁSA 

Szentségi felkészítésre a csoportjaink indulását élőben tervezzük, akkor is, ha később lezárások várhatóak.  

 Jelentkezés és információ az irodán vagy Tamás atyánál szeptember 18-ig 

 Az elsősáldozási csoport indul szeptember 25. szombat 1pm. 

 A bérmálkozási csoport indul szeptember 26. vasárnap, a 11 órás mise után 
 

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/Székely Park 
 MAGYAR ISKOLA:   

- Keresünk óvónőt és óvodai segítőt az iskola hétvégi, 3 órás programja számára.  

- Jelentkezés: Köszönet mindazoknak, akik beíratták gyermekeiket a 2021/22-es tanévre.  Akik kaptak 

visszajelzést az Iskolaszéktől és nem továbbították még az iskolának, kérjük továbbítsák és akik nem 

jelentkeztek, tegyék meg mihamarabb: szenterzsebetmagyariskola@gmail.com  

 HELIKON GIMNÁZIUM: Regisztráció online szeptember 8 és nov. 7 között!  

https://www.iec2020.hu/hu
https://youtu.be/YW4sQ6x-N20
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://www.archtoronto.org/stewardship-sunday
http://www.catholicmessenger.net/2017/02/approaching-healing-mass-with-a-healthy-perspective
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
mailto:szenterzsebetmagyariskola@gmail.com
•%09https:/www.tcdsb.org/ProgramsServices/ContinuingEducation/Pages/default.aspx#registration
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 CSERKÉSZET: a programokat élőben indítjuk  

 KODÁLY: szeptember 25. 2-5PM 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 irat-

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

tartását.  

 SELF-SCREENING: Please stay home if: you are not feeling well (fever or flu-like symptoms); you have 

been in contact with a COVID-19 positive individual; you traveled outside of Canada in the past 14 days. 

Megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 F felett) nem szabad a templomba lépni!  

 MASZK: Kérjük a maszk szabályos viselését az épületben!  

 TÁVOLSÁGTARTÁS: 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 távol-

ságtartási szabályokat!  

 ÚJ! Egy érintésmentes szenteltvíztartó (touchless Holy Water dispenser) lett felszerelve a templomban, 

egyből jobbra az oszlopon. Megpróbálunk ezzel is valami „új normában” élni... 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (12) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Veronika felgyógyulásáért; Kelemen, Mohácsi és Klab 

családokért; nemrég †Szendi Icáért; †Katherine Kelemenért; †szülőkért; †Maczó Mariáért; †Acsai Ferencért és Ferencnéért; 

†Pickó Józsefért; †Varga Lászlóért; †özv. Szőke Ferencné Nagy Erzsébetért; for †Heinz Schrenk; blessings on Peter Carvalho 

and family; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received; birthday blessings on Giselle D'Lima 11:00 Veroni-

ka felgyógyulásáért; nemrég †Szendi Icáért; †Lörincz Máriáért; †Kolozsi Antalért; †Németh Teréziáért, évforduló; Behon és 

Juretic családok †tagjaiért; †Gilice Mihályért, 26. évforduló; †Lents Mihályért, 2. évforduló; †Borbély Lénárdért; †Borbély 

Csilláért; †Kinda Péterért; †id. Engyel Gyuláért, születésnap; †Radocsay Margitért és Antalért; †feleségért, évforduló; 

†Német Józsiért, évforduló; †Kiss Tamásért; a következő személyekért, születésnapjuk alkalmából:  Szakolcai Évi, Lechner 

Gábor és Ágnes, Majzik Valéria, és †Majzik Gyula 

Hétfő / Monday (13) Saint John Chrysostom 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika; 

for †Heinz Schrenk; good health, happiness and success for Ryan Carvalho and family; blessings on Laura Di Lorenzo and 

family; blessings on Pamela Pamela Vyriotes and family; for the healing of Adelaide from Covid 19 

Kedd / Tuesday (14) The Exaltation of the Holy Cross 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for †Heinz 

Schrenk; good health, happiness and success for Simone Carvalho and family; blessings on Julius and Anna - Staff at the 

office of Saint Elizabeth of Hungary Church; for blessings and protection of Fr Jeff  Shannon 

Szerda / Wednesday (15) Our Lady of Sorrows 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for †Heinz Schrenk; 

thanksgiving to St. Anthony of Padua and St Jude Thaddeus for favours received; for the forgotten souls in Purgatory; 

blessings and good health for Fr Leslie Marosfalvy on his birthday 

Csütörtök / Thursday (16) Saints Cornelius and Cyprian 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of 

Veronika; success for David, Natalie, Andrew and Ethan at school; blessings on Simone Carvalho and family; for the 

Canadian electorate to vote for candidates who will promote policies and laws in accordance to God’s commandments 

Péntek / Friday (17) Saint Robert Bellarmine 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; good health and 

happiness for Marion Castellino and family; blessings on Ryan Carvalho and family; for Adelaide’s healing from Covid; for 

blessings on Fr Tamas and Fr Blaise 

Szombat / Saturday (18) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; good health and happiness for Peter Carvalho 

and family; blessings on Fr. Tomas and his associates at SEOHC; thanksgiving from Gene and Linda 5 PM for Etelka and 

†Pál 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Prades Jace 

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

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

Peterdy Mihály és Anikó virágmegváltása szerettei emlékére: †Berta Imre. 

Litty-Wolter Edith, Málics család virágmegváltása szerettei emlékére: †Kelemen Katalin. 

Marianne Zoric in memory of †Charles Dombrady Sr. 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 SEPTEMBER 12, 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! 
Listening to the Gospel, my first impression is surprise: rapid change of trust/mistrust; clarity/confusion, 

contrasting ideas… My image is being out of the box… thinking in a totally new way… Jesus speaks about his 

Passion and death for the first time. It is the turning point. It shows Jesus being met with confusion, 

misunderstanding and non-acceptance. The Christ (the ‘anointed one’) will not be the Messiah of popular 

expectation, but one who also embraces rejection. Likewise, the true disciple is one who demonstrates his or 

her faith through good works. And of course, faith also calls for commitment, as we, too, try to follow the way 

of the cross. Faith is a re-orientation of all aspects of our lives. The contrast is clearly between a dead faith 

and a living faith. Are you ready to face your faith honestly ... and renew it where it is not living any more? 

The saint of the week, Saint Peter Claver has shown a ways of being-out-of-the-box: how we may overcome 

our natural revulsions for serving the oppressed. May we conquer the pride in ourselves and become the 

servants of the least of our brothers and sisters! Please pray for and join us on the 18th. Sept at the 5PM Vigil 

Mass for the reconciliation in Canada with Bishop Robert Kasun. 

Have a blessed summer! Yours in Christ, Fr Tamas 

WE INVITE YOU IN SEPTEMBER 

11. 5PM: Vigil Mass 

12. Join the International Eucharistic Congress in Budapest at the Closing Mass with Pope Francis 

18. 7-10AM: Contemplation Group (7,30AM: Mass) 

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  

Oct.2. 5PM: Vigil Mass with healing prayer  

 NEW AT CONFESSION: Fr. Francky & Gérard are available for confession also IN SPANISH OR IN 

FRENCH on Mondays, Wednesday, Saturdays 7-7,30AM! 

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

 FOR A SAFE ENVIRONMENT, please SELF-SCREEN (Please stay home if: you are not feeling well 

(fever or flu-like symptoms); you have been in contact with a COVID-19 positive individual; you traveled 

outside of Canada in the past 14 days.), USE MASK AND KEEP 6 FOOT DISTANCE. NEW: A touchless 

Holy Water dispenser is installed right at the entrance, within the church. 
 

SHARELIFE – OCTOBER 3. 

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

community 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.youtube.com/watch?v=aYikMp1Gu7Q&ab_channel=Pope%27sWorldwidePrayerNetwork-USA
https://www.iec2020.hu/en
https://www.archtoronto.org/stewardship-sunday
http://www.catholicmessenger.net/2017/02/approaching-healing-mass-with-a-healthy-perspective
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-09/pope-francis-prayer-intention-september-sustainable-lifesyle.html
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

