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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 19.  

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, merd Jézus szemével látni a világot!  Igen, Jézus 

újfajta gondolkodásra hívott, sőt most is ezt teszi konkrétabbá. Azt kéri, hogy merj másokat szolgálni és befo-

gadni a leginkább megvetettet, kivetettet! Na erre a tanítványok gyorsan bedugják fülüket és elkezdenek más-

ról beszélni. NE DUGD BE FÜLEDET, ha Jézus kihívás elé állít! 

Várunk most szombaton 5PM az angol nyelvű Vigília misére a kanadai megbékélésért, Robert Kasun püs-

pökkel! Hívunk mindenkit, aki átérzi mindazt a fájdalmat és feszültséget, ami a bentlakásos iskolák kapcsán 

ma jelen van Kanadában. A júliusi vasárnapi miséken már imádkoztunk a megbékélésért. Most szombaton, 

röviddel a kanadai “Truth and Reconciliation” emléknapja előtt (szeptember 30) ezt szeretnénk folytatni. A 

templomunkhoz tartozó három közösség (a magyar, az angol nyelvű és a haitiak) és a belvárosi Szent Anna 

plébánia Native Peoples' Mission tagjai együtt imádkozunk a megbékélésért ebben az országban. Az angol 

nyelvű misén a vendég közösség smudging (tisztulási) szertartással és énekkel fog bekapcsolódni. Kapcsolódj 

be misénkbe! Szent Kateri Tekakwitha, könyörögj érettünk! (Kérjük, hogy regisztrálj!)  

Áldott pihenést kívánok a hétvégén!  

Barátsággal az Úrban, Tamás atya 
 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Mersz-e kicsi lenni a kicsi mellett – ha minden az erőt 

dicséri is világunkban? Tudtál-e bármikor mást igazán előnyben részesíteni, saját károdra? Mikor? Miért tetted? 2. 

Ki számodra a legkevésbé szeretett, értékelt személy?... Őt befogadnád-e? 

A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, a szerdai 

BIBLIAKÖR, 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/YW4sQ6x-N20
Döntened%20kell%20arról,%20hogy%20mit%20kezdesz%20életed%20keresztjével?%20(Mk%208,%2027-35)%20Ez%20teljesen%20szembe%20megy%20a%20
https://youtu.be/DWjlbOi7uFc
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! 

18. 7-9AM: Kontemplatív imacsoport 

11AM-2PM: 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.   

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.  

20. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.  

21. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM.   

22.  12,30-1PM: Bibliakör a templomnál. 1-3PM: Nyugdíjas klub filmvetítéses találkozása.  

24-26. Cserkész vezetői kenu tábor 

25. 11AM: Könyvklub online: Mikes Kelemen, Törökoroszági levelek 

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

26. 9AM és 11AM (online is) mise. Collection for the Needs of the Church in Canada 

Karitász bécsiszelet vásár elvitelre (bécsiszelet, petrezselymes krumpli, savanyúság, tortaszelet). Kérjük 

előre megrendelni és fizetni az irodán ($15) - „Szolgálatok Vására” (közösségeink és szolgálataink) 

OKTÓBER 

02. Magyar Iskola és Cserkészet programjainak indulása 

Családi kenuzás a Humber folyón (egy délelőtti és egy délutáni csoport, jelentkezés szept. 20-ig) 

5PM: Vigil Mass with healing adoration. 

03. 12-2,30PM: MIK-Ifjúsági csoport találkozása 

06. 7-9PM: North York Young Adult Ministry találkozója templomunkban 

09. Hálaadás: nincsenek Magyar Iskola és Cserkészet programok 

24. World Mission Sunday - 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 

BIBLIAKÖRÖK indulnak, jelentkezzetek! 

 Személyes találkozással szerdán, a nyugdíjaskörhöz kapcsolódóan 12,30-1PM között. 

 Online csoportokra jelentkezés Tamás atyánál 

 Egyéni elmélkedésre, vasárnapi felkészülésre elérhető interneten a szerdai félórás bevezető 

beszélgetés, a BIBLIAKÖR, és a szombaton reggeltől hallgatható, kétperces ÜZENET 
 

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 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!  

 CSERKÉSZET: a programokat élőben indítjuk  

 KODÁLY: szeptember 25. 2-5PM évnyitó táncház a templomudvaron a Gyanta Együttessel! 
 

https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://mek.oszk.hu/00800/00880/html/mikes1.htm
http://www.catholicmessenger.net/2017/02/approaching-healing-mass-with-a-healthy-perspective
http://www.missionsocieties.ca/
mailto:szenterzsebetmagyariskola@gmail.com
https://www.tcdsb.org/programsservices/continuingeducation/pages/default.aspx
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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.  
 

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: Ellenőrizze magát ezen a linken látogatása előtt, és kövesse az utasításokat. Megfázá-

sos 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 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 fog-

junk kezet és ne énekeljünk. A misék előtt és után az udvaron már nem kell maszk, de tartsuk meg a távolságtartá-

si szabályokat!  

CATHOLIC SOCIAL TEACHING AND THE 2021 FEDERAL ELECTION 

Catholic Charities of the Archdiocese of Toronto has produced an informative resource entitled “Your Voice 

Matters: Catholic Social Teaching and the 2021 Federal Election.” The publication includes opportunities for 

information and discernment concerning the following topics: Human Dignity; Poverty; Homelessness; 

Health Care; Human Rights; Systemic Racism (includes Indigenous Healing & Reconciliation); Newcomers; 

Environment. Read & pray for the election! 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (19) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; Veronika felgyógyulásáért; †Kovács Jánosért és Erzsébetért; 

†Horváth Zoltánért; †Horváth szülőkért és testvérekért; †Pál családért és testvérekért; good health, happiness and success for Sarah 

and Ryan Carvalho and family; blessings on Msgr. Pat O'Dea on his 40th ordination anniversary 11:00 Farkas Máriáért; Veronika 

felgyógyulásáért; Fekete István felgyógyulásáért; †Sztanyó családért, évforduló; †Bukovec Dávidért, évforduló; †Adorján Károlyért 

és Magdolnáért; †Chuck Orlandiért; †esp. Farkas Olivérért és Máriáért; †Lukovits Irénért és Jánosért 

Hétfő / Monday (20) Saints Andrew Kim Tae-gon, Paul Chong Ha-sang and companions 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. 

General; for the recovery of Veronika; for the personal intentions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; birthday 

blessings for Darlene Hart; for peace in families; for Msgr. Pat O’Dea; for †Concetta Rinaldi; good health, happiness and success 

for Simone Carvalho and family; for +Lynette & Francis Sequeira 

Kedd / Tuesday (21) Saint Matthew 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for †Deutsch Lajos Sr.; for the personal 

intentions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; for †Mathew Braganza and Arcus D'souza; birthday blessings on 

Thelma Carvalho and George Atow 

Szerda / Wednesday (22) Boldog Sitjar Fortiá Tamás áldozópap és  társai vértanúk 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery 

of Veronika; for the protection of unborn children; for †Anthony Yam and †Yam Chuck Chi; for †Juretic Ferenc; for the personal 

intentions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; for †Ashok Grover; good health and happiness for Jeswyn and 

Fred Devas 

Csütörtök / Thursday (23) Saint Pius of Pietrelcina 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; for 

Molnár Péter, birthday; for the personal intentions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; for the forgotten souls in 

Purgatory; for †Thekla Avgoustis 

Péntek / Friday (24) Szent Gellért püspök és vértanú 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for †Anthony Yam 

and Yam Chuck Chi; for Bács Ida, birthday; for the wellbeing and intentions of Ivan Jeganathan and family; for the personal inten-

tions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; blessings on Ryan Carvalho and family; for vocations to the rel. life 

Szombat / Saturday (25) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; for the personal intentions of Jean; thanksgiving from 

Jean for blessings received; good health and happiness for Peter Carvalho and family; birthday blessings on Dominic Fernandes 

5 PM for Etelka and †Pál 

Temetés: †Szendi Ica (92) gyászmiséje szeptember 18-án lesz 11 órakor templomunkban. Előtte 10 órától rózsafüzér ima. 

Kiss Gina  virágmegváltása szerettei emlékére: †Szőke Ferencné Nagy Erzsébetért 

Házi Jenő és Anna, Kenedi Ilona virágmegváltása szerettei emlékére: †Lovrics Gusztáv 

Bujna Antal és Martha, Hajdu Gábor, Hudik Gizella, Horgo Jean virágmegváltása szerettei emlékére: †Fábián Erzsébet. 

Hajtó Julianna  virágmegváltása szerettei emlékére: †Hajtó Ernest. Köszönjük az adományokat. 

https://prezi.com/view/8s3zrAYRFRGf8WDYPEDN
https://docs.google.com/forms/d/1L-3NeH1HppI8-DjkP4u67OdTF6F0Rf9h6g2C_AhvkcQ/edit?ts=6138cb90
https://stetoronto.org/miserend/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/05/95ea-Screening-poster-retail-entrance-TPH.pdf
https://www.catholiccharitiestor.org/getattachment/7f46f50e-eeb6-45ad-8141-320d7a78beb6/Election-Guide-2021-07Sept21.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.catholiccharitiestor.org/getattachment/7f46f50e-eeb6-45ad-8141-320d7a78beb6/Election-Guide-2021-07Sept21.pdf.aspx?ext=.pdf


   
 

4 
 

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 19, 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! 
This Sunday we explore what it means to live by the wisdom of God, where we recognise Christ Jesus not in 

ambition and worldly status, but rather in the deprivation of a slave or the helplessness of a little child (Mk 

9,30-37). Note that at this time children were not the most spoiled members of the society like today, rather 

the most helpless creatures in society. Children had the same status as slaves. Jesus invites us to renew our 

way of thinking and serving them: those most in need. Are you ready or do you close your ears and heart like 

the disciples? 

If you are ready, then please join us this Saturday at 5PM: Vigil Mass for the reconciliation in Canada 

with Bishop Robert Kasun! We invite all those who feel connected to all the pain arising from the long histo-

ry of the residential schools and beyond. In July we prayed in our Masses for the reconciliation. Now, before 

the National Day for Truth and Reconciliation (as a holiday observed on September 30.) we invite you for our 

Reconciliation Mass where our three communities (the Hungarian, the English-speaking and the Haitian) 

pray together with the members of the Native Peoples' Mission at St Anna Parish. They will bring the indige-

nous music and the traditional smudging (purification) ceremony. Please join in our prayer for reconciliation 

and peace in Canada and all over the world! Saint Kateri Tekakwitha, pray for us! (Please register.) 

Have a blessed Sunday! Yours in Christ, Fr Tamas 

WE INVITE YOU IN SEPTEMBER 

18. 7-9AM: Contemplation Group (7,30AM: Mass) 

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

19.  3PM: Haitian Mass in Creole  

26. Collection for the Needs of the Church in Canada used by the Canadian Conference of Catholic 

Bishops to represent Canadian Catholics in national and international pastoral activity. 

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

06. 7-9PM: North York Young Adult Ministry’s meeting in our church 

 Visit our new Ceramic Totem Pole exhibition in the Elizabeth Gallery. Inspiration is from the traditional 

Inukshuk sculptures. In this design the modern art is combined with centuries old Hungarian artisan traditions. 

Every piece is handmade, wheel thrown and slab-built pottery techniques and fired in an electric kiln.  

Designed and made by the Hungarian Canadian artist, Istvan Zadori. 

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

 FOR A SAFE ENVIRONMENT, please stay home if you are not feeling well (you have fever or flu-like 

symptoms), you have been told that you should be isolating at home in the context of Covid 19 or you live 

with someone who has been told to self isolate. Before visiting our parish please self screen at the following 

link and follow the recommendations. 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 Oct. 3, 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  

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:StElizabethofHungary@archtoronto.org
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://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/05/95ea-Screening-poster-retail-entrance-TPH.pdf
https://sharelife.org/how-to-help/parish-campaign

