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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. október 3.  

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! 
 

Szeretném megköszönni a múlt hétvégén segítőknek a Kodály Néptáncegyüttes évnyitó táncházát, a 

Vesperáson Tóth Bettina hárfaművésznek, a Karitász bécsiszelet vásárára és a Szolgálatok Vásárán bemutat-

kozó közösségeknek a sok munkát! Sajnos e hetet nagyban nyomasztotta az új állami rendelkezések értelme-

zése az oltási-igazolások kapcsán, amiről a részletek lent láthatók. Ebben kérem imátokat, segítségeteket! 

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! Ne a „MI/ŐK” megkülönböztetés alapján nézd a világot, ha-

nem az életeden látszódjon, hogy Jézushoz tartozol: ez vonzon másokat is Jézushoz! De ezt csak úgy lehet, ha 

egészen, teljesen teszed: nem lehet kiválogatni, hogy mi tetszik és mi nem, ahogy a fenti ábra mutatja. Pedig 

hányszor tesszük ezt, amikor alkudozunk, hogy „ez még ugye belefér?”: egy kicsit gyorsabban hajtani az au-

tópályán...kevesebbet adózni, ha lehet... egy kicsit azért pletykázni a másik háta mögött... apránként vissza-

venni „szabadságomat” a megígért elkötelezettségeimben (mint a házasság is) … AMIT ADSZ, AZT ADD 

TELJESEN ÉS VÉGLEGESEN! Szabadon, örömmel és szeretettel! (Mk 10,2-16) 

Áldott pihenést kívánok a hétvégén! Barátsággal az Úrban, Tamás atya 
 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Miben vagy te „keményszívű”? Ahol bezárod 

magad mások előtt, kényelem vagy bármi más miatt? 2.  Hol alkudozol Istennel/házastársaddal: hol 

veszed vissza, amit már odaadtál neki egyszer?  

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 és mikorra szeretnéd a misét?  

Imádkozzunk októberben Ferenc pápával, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az 

evangelizációnak, készen álljon a misszióra, azáltal hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot. 

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/hGAf8ImHFWU
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-szeptember-26
https://youtu.be/9E_C4cG8ZR0
https://vimeo.com/619735546
https://youtu.be/frSTG202P9E
https://katolikus.tv/elo-adas
https://youtu.be/5XFmbo6R2_c
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://forms.gle/GjNgb88uihHAeXvcA
https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/ferenc-papa-oktoberi-imaszandeka-misszios-lelkuletert
https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/ferenc-papa-oktoberi-imaszandeka-misszios-lelkuletert
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR OKTÓBER- az online programokra külön figyelj! 

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) ifjúsági mise a Gaude Kórus szolgálatával. ShareLife gyűjtés 

Lángosvásár elvitelre.  

12-2,30PM: MIK-Ifjúsági csoport találkozása. 1-5PM: ifjúsági kenuzás a Humber folyón 

04. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.  

05. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM.   

06.  12,30-1PM: Bibliakör a templomnál. 1-3PM: Nyugdíjas klub filmvetítéses találkozása.  

7-9PM: North York Young Adult Ministry imatalálkozója templomunkban 

07. Rózsafüzér Királynője ünnepe –Zarándoklat a Basilian Marian Shrine of Gratitute-hoz (3100 Weston 

Road, a Sheppard Ave. vége). 12-kor indulás a templomtól, visszaérkezés a templomhoz 2 órára, a Mária 

Kongregáció szervezésében. Akinek szállításra van szüksége, kérjük előre jelezze az irodán. 

1PM: Belvárosi mise (első csütörtökön a Rákóczi Villában) 

09. Hálaadás Ünnepe – (nincsenek Magyar Iskola és Cserkészet programok) 

16. 12-1PM: Rosary Rally – 104. fatimai évfordulón – Kanadáért imádkozunk az udvari Mária szobornál 

17. 9AM és 11AM mise (online is).  

Gyűjtés Csaba testvér gyermekprogramja számára (idén süteményvásár nélkül) 

23. 11AM: Ünnepi Könyvklub online: Urbán Péter, Életút illúziók nélkül (Határtalanul Magyar, 342. oldaltól) 

24. 9AM mise és 11AM cserkészmise (online is). World Mission Sunday 

Hagyományos Cserkész Gulyásebéd – elvitelre vasárnap 10:00-12:30. MENÜ: gulyásleves, bécsi szelet, 

hagymás krumpli, savanyúság. ÁR: $20 (védnök $50 hirdetéssel) csak rendelésre és előre fizetéssel (ha-

táridő okt. 16) a toronto.cserkesz@gmail.com címen (etransfer), vagy személyesen a templom irodán. 

28-31. Kontemplativ csendes lelkigyakorlat (Ancester) jelentkezés, információ Tamás atyánál október 6-ig. 
 

LELKISÉG 

 ÚJRAINDUL A GYEREKLITURGIA! A vasárnapi 11-es mise prédikáció alatt játékos foglalkozás a 3-7 

év közötti gyermekek számára a baba-kápolnában, az előírások betartásával. Kérjük, hogy rögtön a baba-

kápolnába jöjjenek a gyerekek a mise kezdete elött.  A foglalkozás végén, a prédikáció után a gyerekek 

visszamennek a szülőkhöz. 

 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 

 ELSŐÁLDOZÁSRA ÉS BÉRMÁLÁSRA a felkészítő csoportjaink elindultak. Jelentkezés és 

információ az irodán vagy Tamás atyánál.  

 

NAGYOBB CSOPORTJAINK INDULÁSA 

 MAGYAR ISKOLA: ÓVÓDA ÉLŐBEN, iskola sajnos csak online lesz az Iskolaszék rendelkezése szerint! 

Akik nem jelentkeztek, tegyék meg mihamarabb: szenterzsebetmagyariskola@gmail.com.  

 HELIKON GIMNÁZIUM: Regisztráció online nov. 7-ig!  

 CSERKÉSZET- ÉLŐBEN: a programokat élőben indítjuk október 2-től. 

 KODÁLY - ÉLŐBEN: októbertől 

 

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; tovább-

küldéskor 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 bizto-

http://www.catholicmessenger.net/2017/02/approaching-healing-mass-with-a-healthy-perspective
https://youtu.be/frSTG202P9E
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://kmisz.org/index.php/kreativ/135-1956-a-szoekes-reszlet-urban-peter-visszaemlekezeseibol
http://www.missionsocieties.ca/
mailto:szenterzsebetmagyariskola@gmail.com
https://www.tcdsb.org/programsservices/continuingeducation/pages/default.aspx
https://stetoronto.org/miserend/
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sítani, 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 betartását.  

SELF-SCREENING: Ellenőrizze magát ezen a linken látogatása előtt, és kövesse az utasításokat. Megfázásos tünetek-

kel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 F felett) nem szabad a templomba lépni! MASZK: Kérjük a maszk szabályos vise-

lését 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!  
 

FOR RELIGIOUS SERVICES AND PARISH GATHERINGS  

NO NEED FOR PROOF OF VACCINATION! 

The good news is that according to the policy of the Archdiocese “NOT requiring attendees at our religious 

services and parish gatherings to provide proof of vaccination."  

Nevertheless, according to the provincial regulations, beginning on October 8, 2021, it is required that all 

employees/volunteers attending the workplace “be fully vaccinated against COVID-19 OR provide regular 

proof of a recent negative COVID-19 test result.”  

We respect any choices regarding the vaccination as free individual decision, and we would not like 

anybody to feel excluded from our community.  

For the growing burden of keeping covid-regulations, we ask for your prayer and for new volunteers! 

 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (3) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Veronika felgyógyulásáért; †id. Málics Ist-

vánért; for the personal intentions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; good health, happi-

ness and success for Ryan Carvalho and family; blessings on Joyce Zabinski 11:00 egyházközségünk fiatalja-

iért és családjaikért; Veronika felgyógyulásáért; Radocsay Mihály 90. születésnapjára; Dala Imréért, születés-

napjára; gyermekek és unokák egészségéért; a Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; †Lajos Ferencért, 1. év-

forduló; †Hasuló Icáért; †Kurencs Annáért; †Simándi Ágnesért, 6. évforduló; +Babits Piroskáért 

Hétfő / Monday (4) Saint Francis of Assisi 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery 

of Veronika; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received; good health, happiness and success 

for Simone Carvalho and family; for the personal intentions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings 

received;  

Kedd / Tuesday (5) 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for the personal intentions of Jean; 

thanksgiving from Jean for blessings received; thanksgiving to St. Anthony and St Jude for favours received; 

for †Yvonne Pinto 

Szerda / Wednesday (6) 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for the personal intentions of 

Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; for †Vásárhelyi Péter; thanksgiving to St. Michael and 

Mother Theresa for favours received; blessings on Ryan Carvalho and family 

Csütörtök / Thursday (7) Our Lady of the Rosary 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; 

thanksgiving to St. Vincent de Paul for favours received; blessings on Simone Carvalho and family; for 

†Farkas Julie; for Robert Cordy 

Péntek / Friday (8) Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya 7:30 for our benefactors; for the recovery of 

Veronika; for the personal intentions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; for †Yick Mei 

Ying and Yip Mui; for †Bernadette Carvalho; birthday blessings on Krishnan 

Szombat / Saturday (9) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; for the personal intentions of 

Jean; thanksgiving from Jean for blessings received; good health, peace and happiness for Peter Carvalho and 

family; blessings on Sang Hwa Park and family 5 PM for Etelka and †Pál; for Tish Khomasurya, on her 

birthday   

 

Temetés: †Házy Imre (91) gyászmiséje október 5-én lesz 11 órakor templomunkban. 

George Cseplo in memory of †Rose Elizabeth Cseplo 

Dala Imre, Diosady Levente, Hegedüs Éva és István, Inoka Bea és Péter, Kaiser Margit, Peterdy Mihály 

virágmegváltása szerettei emlékére: †Szendi Ica. Köszönjük az adományokat. 

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/05/95ea-Screening-poster-retail-entrance-TPH.pdf
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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 OCTOBER 3, 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! 
“Is it against the law for a man to divorce his wife?” – asks the Pharisee (Mk 10, 2-16). At that time the 

process was very easy and always at the discretion of the man. The problem was the interpretation of the 

reason a man could divorce his wife. Why did Moses allow it? “Because of your hardness of heart” what is 

the toughness, rigidity of heart. When it is blocked, closed, excluding the other person and God from your life 

… not flexible to learn, to forgive, to change! At this point we are getting more selective: the question of the 

Pharisee is an example how we select from the Law and from the Bible what we “like”. …It is our present a 

’la carte Christianity’ leaving behind everything what is more difficult, uncomfortable, not satisfying us just 

now…forgetting our promises and commitments towards our beloved and towards God! Do you know this 

experience? Let us try not to take back what we gave already to our neighbours or to God! 

Have a blessed Sunday!  

Yours in Christ, Fr Tamas 

WE INVITE YOU IN OCTOBER 

01. 7AM-7PM: First Friday Adoration. 7:30-8:30PM: Adoration with Taizé music  

02. 5PM: Vigil Mass with healing prayer with the ministry of the Holy Trinity Community. ShareLife   

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.  

ShareLife Parish Collection! 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 re-

ligious affiliation.  

06. 7-9PM: “Search for Peace” - Prayer Evening for Young Adults (Adoration and impulse given by Sr Maria 

of the Sisters of Our Lady Immaculate. After silent time confessions will be open. Snack before the 

prayer in the churchyard. Organised by the Eastern Region Young Adult Ministry of the Archdiocese. 

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.   

 BIBLE SHARING: those who would be interested to participate, please write to Fr Tamas: which timing 

would be better? A) after the Vigil Mass in person (unless there is no other program) or B) online, maybe 

Wednesday evening? 

 PRAY WITH POPE FRANCIS in October that may all Christians be missionary disciples! 

 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. Regarding the new 

vaccination regulations see information above!  

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
http://www.catholicmessenger.net/2017/02/approaching-healing-mass-with-a-healthy-perspective
https://sharelife.org/how-to-help/parish-campaign
http://www.wme.org/
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-09/pope-francis-october-prayer-intention-missionary-disciples.html
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/05/95ea-Screening-poster-retail-entrance-TPH.pdf
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

