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 26.
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!
Az évkezdés sok segítsége között szeretném megköszönni Turcsik Károlynak a kolbászvásárt, a Magyar Iskola és a cserkészek nagyszerű, közös piknikjének előkészítésében résztvevő sok segítséget, illetve a Ministráns
és Ifjúsági Klub vezetőinek és segítőnek a hétvégi nagyon jól sikerült lelkinap szervezését! Most hétvégén különösen is nagy szeretettel várunk szombat 2-5PM között a Kodály Néptáncegyüttes évnyitó táncházára a
templomudvaron, majd este hatkor a Vesperáson Tóth Bettina hárfaművész koncertjére, illetve vasárnap a
Karitász bécsiszelet vásárára.
Elmúlt vasárnapokon Jézus arra hívott, hogy légy szabad, merd Jézus szemével látni a világot. És még akkor
se dugd be a füledet, ha Jézus kihívás elé állít! Sikerült nyitottan maradni e héten? Ismerős a „MI/ŐK” megkülönböztetés? (Mk 9,38-48). Előbb egymás között vetélkedtek a tanítványok, most a “külsőkkel”. Mikor zárunk ki valakit a jézusi közösségből szavunkkal, tettünkkel, életünkkel? ÉLETEDEN LÁTSZÓDJON, HOGY
JÉZUSHOZ TARTOZOL! Egyáltalán számodra mit jelent, hogy Jézus Egyházához tartozol, hogy helyed van
a közösségben, mint a rajz mutatja?
Áldott pihenést kívánok a hétvégén!
Barátsággal az Úrban, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: ...1. Hol tudsz örülni a másik javának, jóságának,
sikerének?... 2. Hol tudsz úgy élni, hogy ebben a másik vonzóan meglássa a jézusi közösség értelmét? 3.
Egyáltalán számodra mit jelent, hogy Jézus Egyházához tartozol?
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!
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER- az online programokra külön figyelj!
24-26. Cserkészvezetői kenu tábor
25. 11AM: Könyvklub online: Mikes Kelemen, Törökoroszági levelek
1PM: Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítők indulása a templomban
2-5PM: Kodály Néptáncegyüttes évnyitó táncház a templomudvaron a Gyanta Együttessel!
6PM: Komolyzenei Vesperás – Tóth Bettina hárfaművész: M.I. Glinka: Variations on a theme of Mozart;
J.S.Bach- M. Grandjany: Etüde No.3 Sarabande; J. L. Dussek: Sonata in C minor; A. Zabel: La source; M.I. Glinka: The Lark; A. Durande: Valse
26. 9AM és 11AM (online is) mise. Collection for the Needs of the Church in Canada
10-1PM: Karitász bécsiszelet vásár elvitelre (bécsiszelet, petrezselymes krumpli, savanyúság, almás rétes, $15;
extra túrós vagy almás rétes: $3/db). Kérjük lehetőleg előre megrendelni és fizetni az irodán.
„Szolgálatok Vására” - közösségeink és szolgálataink bemutatkozása az udvaron
27. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.
28. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM.
29. 12,30-1PM: Bibliakör a templomnál. 1-3PM: Nyugdíjas klub filmvetítéses találkozása.
30. 10AM: On the National Day for Truth and Reconciliation join Cardinal Collins for a virtual prayer service through
the St. Michael’s Cathedral Basilica livestream at: https://www.stmichaelscathedral.com/live
OKTÓBER
01. 7AM-7PM: Elsőpénteki szentségimádás. 7PM: Mise. 7:30-8:30PM Taizéi ima
02. Magyar Iskola és Cserkészet programjainak indulása
5PM: Vigil Mass with healing adoration.
03. 9AM és 11AM (online is) mise. Lángosvásár elvitelre
12-2,30PM: MIK-Ifjúsági csoport találkozása
1-5PM: MIK ifjúsági kenuzás a Humber folyón
06. 7-9PM: North York Young Adult Ministry találkozója templomunkban
09. Hálaadás: nincsenek Magyar Iskola és Cserkészet programok
16. 12-1PM: Rosary Rally – 104. fatimai évfordulón – Kanadáért imádkozunk az udvari Mária szobornál
24. 9AM mise és 11AM cserkészmise (online is). World Mission Sunday
Hagyományos Cserkész Gulyásebéd – elvitelre 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
 Szentségi felkészítésre a csoportjaink indulnak - Jelentkezés és információ az irodán vagy Tamás atyánál. Az
elsősáldozási és a bérmálkozási csoport indul szeptember 25. szombat 1pm.
 Megérkezett a SZIV jezsuita lelkiségi magazin szeptemberi száma, amely életünk FORRÁSAIRÓL szól.

NAGYOBB CSOPORTJAINK INDULÁSA
 MAGYAR ISKOLA: ÓVÓDA ÉLŐBEN, iskola sajnos csak online lesz az Iskolaszék rendelkezése szerint!
- Keresünk óvónőt és óvodai segítőt az iskola hétvégi, 3 órás programja számára.

- Jelentkezés: 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- ÉLŐBEN: a programokat élőben indítjuk október 2-től.
 KODÁLY - ÉLŐBEN: 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 bizto2

sítani, 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 betartását.
SELF-SCREENING: Ellenőrizze magát ezen a linken látogatása előtt, és kövesse az utasításokat. 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 távolságtartási szabályokat!
A szeptember 22-én életbe lépett új rendelkezések az oltás igazolvánnyal annyira zavarosok, hogy még nem tudjuk ezeket követni.

National Day for Truth and Reconciliation
Thanks for all who have joined us on our Vigil Mass for Reconciliation with Bishop Robert Kasun.
On Thursday, September 30, 2021, across the country, Canadians will be observing the National Day for Truth and
Reconciliation. The ongoing journey to healing and reconciliation has a particular relevance for Catholics throughout
Canada given the church’s involvement in operating many residential schools and recognizing the suffering and
intergenerational trauma that remains for many survivors to this day. This day provides an opportunity for all Canadians
to recognize and commemorate the legacy of residential schools, and commit to working for truth and reconciliation in
the relationship between Indigenous and non-Indigenous peoples in Canada.
All are welcome to join Cardinal Thomas Collins for a virtual prayer service on September 30, at 10:00 a.m. – you can
access
the
prayer
service
through
the
St.
Michael’s
Cathedral
Basilica
livestream
at: https://www.stmichaelscathedral.com/live. Visit: www.archtoronto.org/healingandreconciliation.

You can pray with a wonderful Way of the Cross from the Martyrs’ Shrine in Midland.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (26) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Veronika felgyógyulásáért; for the intentions and wellbeing
of Damien Jeganathan and family; for the personal intentions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; good health
and happiness for Ryan Carvalho and family; blessings on Amanda and Mathew Finniss; birthday blessings on Avril Carey 11:00
Veronika felgyógyulásáért; Molnár Nóráért, születésnap; Dobos Hunter 11-ik születésnapjára; Dala Imre, Molnár Nóra, Szabó Ibolya és Kinga születésnapjukra; Dala Feri felgyógyulásáért; Dala család élő és †tagjaiért; †ifj. Dala Imréért, 4 évforduló; nemrég
†Házy Imréért és †Szendi Icáért; a Tisztítótűzben szenvedő lelkekért; †Kristiano Andrew Pangrazio-ért; †Hein Máriáért és Fred-ért;
†Hidasi Lajosért; †Gelesits Lászlóért; †Ann Hermannért, 2. évforduló; †Brenner Katalinért, 1. évforduló
Hétfő / Monday (27) Saint Vincent de Paul 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; for the intentions and wellbeing of Harry Jeganathan and
family; for Msgr. Pat O’Dea; for the complete recovery of Adelaide Catalan; blessings on Simone Carvalho and family; good health
and happiness for Rosanna and Anthony Delgrosso and family
Kedd / Tuesday (28) Mangin Szent Leó áldozópap és társai, vértanúk 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for the
personal intentions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; for the healing and recovery of Noel Viola; for blessings
on Fr Jeff Shannon; for the healing of Salvador Flores; good health and happiness for Sunny and Frank Lee and family; blessings on
Sang Hwa and family
Szerda / Wednesday (29) Saints Michael, Gabriel and Raphael 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for the
personal intentions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; for the conversion of Patricia de Veyra; for the souls of
Ellie Sazon and Matt Puno; blessings on Ryan Carvalho and family; good health, happiness and birthday blessings on Avita Freitas
Csütörtök / Thursday (30) Saint Jerome 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; for the personal
intentions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; for †Yip Mui and Yick Mei Ying; for Nestor Gandoza on his
birthday and retirement; for Szakolcai Éva, birthday; for blessings on Erdy and Lenny; good health and happiness for Yam Yuen
Han; for the Holy Souls in Purgatory
Péntek / Friday (1) Saint Thérése of the Child Jesus 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for the personal
intentions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; for Antonia Dytoc and family; for †Antonio and Guia Zarate; for
blessings on Thelma on her birthday; good health and happiness for Peter Carvalho and family; birthday blessings on Antoine
Yacoub 7 PM Mészáros, Kelecsényi és Kovács családok élő és †tagjaiért
Szombat / Saturday (2) The Holy Guardian Angels 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; for the personal intentions
of Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; for †Hoffman Károly and Gizella; for protection and blessings on Kim Sun
Ho; for blessings on Jose Rasco on his birthday; good health and happiness for Simone Carvalho; for †Philomena Dcosta and Clare
Dsa; birthday blessings on Havila Dsa 5 PM for Etelka and †Pál; for Nestor Gandoza on his birthday and retirement; for †Jose and
Perpetua Sazon; for an increase in faith and trust in the Lord for Sal Flores
Temetés: †Házy Imre (91) gyászmiséje október 5-én lesz 11 órakor templomunkban.
Bokan Mária, Csermely Krisztina és Brenner György, Elek Rozina, Ferraro Ursula, Gáspár Gyula és Vicki, Jeney Elizabeth, dr.
Jeney Piroska és Tom Magyarody, Kánitsch Mária, Kariko Lillian, Karikó Szilvia és Trevor Jackson, dr. Kovács Éva, Kovács Júlia,
Mária Kongregáció, McMaster Marianna és Joe, Mekis Éva, Palatkai Erzsébet, Poroszlay Erzsébet, Szárics család, Varga László Sr.,
Varga Tamás és családja, Várpalotai Anikó és Preyra Cecilia, Zydron Margit és Veronika virágmegváltása szerettei emlékére:
†Szendi Ica.
Katharine Coxford virágmegváltása szerettei emlékére: †Lovrics Gusztáv. Köszönjük az adományokat.
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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 26, 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: 3rd Sunday of the month at 3pm
Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday 8-9am; 1st & 4th Friday of the month at 7-8pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Imagine again a new painful experience for Jesus. This time we face the envy even in the mind of John!? (Mk
9,38-48) Is it again the typical evil human reasoning: the good of others could be not good for me? How to
get rid of that envy, selfishness? Could you imagine joyfully that God’s Spirit is offered to all as Moses hopes?
The power of God’s transforming love has no boundaries and is at work in all things. Today’s readings sound
a note of warning against the small-heartedness that seeks to limit God’s love, or reject the action of God’s
Spirit in the world. They proclaim the indwelling of the Spirit in the lives of all. Are you able to rejoice when
seeing the blessing in the life of others? And do the others see this blessing in your life so that they feel invited
to belong to the community of Jesus?
Have a blessed Sunday! Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN SEPTEMBER
25. 5PM: Vigil Mass with the 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.
6PM: Music Vesper with Bettina Tóth: M.I. Glinka: Variations on a theme of Mozart; J.S.Bach- M.
Grandjany: Etüde No.3 Sarabande; J. L. Dussek: Sonata in C minor; A. Zabel: La source; M.I. Glinka:
The Lark; A. Durande: Valse
28. 7:30PM: Know the Holy Trinity Community! Initial cell meeting on-line via GoogleMeet. Pls. contact
Veronica: 647-285-9809
30. 10AM: On the National Day for Truth and Reconciliation join Cardinal Collins for a virtual prayer service through the St. Michael’s Cathedral Basilica livestream at: https://www.stmichaelscathedral.com/live
Oct.1. 7AM-7PM: First Friday Adoration. 7:30-8:30PM: Adoration with Taize music
Oct.2. 5PM: Vigil Mass with healing prayer
03. 2-3 PM: Life Chain - at the corner of Bayview and Sheppard. Stand and pray for one hour to enact laws
to protect the unborn.
06. 7-9PM: North York Young Adult Ministry’s meeting in our church
16. 12-1PM: Rosary Rally (104. Anniversary of the Fatima miracle of the sun) praying for Canada
22-24. Online Worldwide Marriage Encounter Experience: Restore your loving communication with your
spouse and rekindle the romance. www.wme.org.
 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.
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
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