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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. november 7.     

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! 
Köszönjük az elmúlt ünnepi hétvége eseményei között Oláh Imre Vesperás koncertjét, Turcsik Károlynak, 

Kovács Györgynek és segítőinek a hurka és kolbász elkészítését, valamint a Café csoportnak és a többi önkén-

tesnek a vásár sikeres lebonyolítását!  

Közben már készülünk a templombúcsúra: Várjuk a díszebédre közösségünk aktív tagjai közül az idősebbe-

ket, elsősorban a 75 év felettieket. Ezáltal szeretnénk megköszönni a szolgálataikat, illetve lehetőséget adni a 

személyes találkozásra azoknak, akik leginkább kimaradtak ebből a COVID alatt. Jelentkezés az irodán nov. 

8-ig. Az adományokból a templom előtér csempe cseréjét támogatjuk. 

A Halottak és Mindenszentek napját ünnepelve nem volt kikerülhető kérdés (ha értelmes életet akarsz élni), 

hogy van-e elsőbbsége Istennek életedben? Elgondolkodtál ezen? Jézus most arra, hív, hogy teljesen, mindent 

merj odaadni, ahogy ezt a szegény özvegyasszony teszi! (Mk 12, 38-44) Megijeszt ez a kihívás vagy bátorrá 

tesz? Ha arra gondolsz, hogy mi mindent kaptál életedben, akkor talán könnyebb „visszaadni” – ahogy ezt 

az ábránk mutatja. Megpróbálod? 

Áldott hétvégét,  

Barátsággal az Úrban, Tamás atya 
 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Hol tapasztalod meg legjobban, hogy te 

magad is mennyire megajándékozott vagy? 2. Mit féltesz nagyon életedben, mit sajnálsz 

megosztani másokkal? Próbáld meg ezt megosztani valakivel egy hétre! 

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

BIBLIAÓRA, a szombati 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 novemberben Ferenc pápával, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek 

másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre. 

  

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/YBDFHP-LA_0
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-oktober-31
https://youtu.be/yw9mGUGQej4
https://vimeo.com/642615622
https://youtu.be/ZDQjWMmFlB8
https://katolikus.tv/elo-adas
https://youtu.be/5XFmbo6R2_c
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://forms.gle/GjNgb88uihHAeXvcA
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR NOVEMBER - az online programokat külön jelöljük! 

05. Elsőpénteki szentségimádás 7am-7pm. 7pm: mise, majd taizei zenés szentségimádás 7,30-8,30pm 

06.  9,30-12,30pm: „Cseperedő” program élőben, Magyar Iskola online, cserkészet 

3pm: Pesti srác voltam '56-ban – A pesti srácok, 56-osok találkoznak a mai srácokkal (MagTV) 

07.  9am és 11am mise (online is), majd MIK-Ifjúsági Klub, Mária Kongregáció találkozója 

10am-12:30pm: Ikonfestők -kiállítás megnyitó és tárlatvezetés a misék után (csak ezen a hétvégén)  

12:30pm: A Hagyományőrző Könyvtár „Könyvbemutatója”. Nyári időszámítás vége!  

4-5pm: Tea@4 – Beszélgetés a megtérésről –Zoom  reflexió az előző napi pesti online konferenciáról: 

Életrendező Istenünk - Egy nap a megtérésről (https://www.youtube.com/c/jezsuitak)  

Plébániánk november folyamán különösen is megemlékezik szeretett halottjainkról. Kérjük, hogy küld-

jék el az iroda címére vagy a bejáratnál kitett asztalon lévő kosárba tegyék be szeretteik nevét.  

08. 7-9pm: Theology on Tap –angolul fiatal felnőtteknek templomunkban, regisztrációval   

7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

09. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM. Kodály néptánc kedden 7,30pm: alumni, szerdán 

7,30pm: juniors, csütörtök 7,30pm: seniors, péntek 8,15pm: aprók 

10. 12,00pm: Bibliakör és Nagymamák Imája. 1-3PM: Nyugdíjas klub. 6,30pm: Rózsafüzér készítők 

11. 7pm: Egyháztanács – aktuális kérdéseket, javaslatokat kérjük továbbítsák az irodára! 

12. 9,30-12,30pm: „Cseperedő” program élőben, Magyar Iskola online, cserkészet 

14. Szent Erzsébet búcsú: 9 és 11 órás ünnepi mise, majd Savanya István és Eszter „VERSEK - Az Isten 

Örömkönnyei” zenés-verses műsor a templomban. KÉPKERESŐ – Kralovánszky Balázs kiállításának 

megnyitó és tárlatvezetés. Ezután ünnepi ebéd az aranykorúaknak. (Várjuk közösségünk aktív tagjai 

közül az idősebbeket, elsősorban a 75 év felettieket. Jelentkezés az irodán nov. 8-ig. Ezáltal szeret-

nénk megköszönni a szolgálataikat, illetve lehetőséget adni a személyes találkozásra azoknak, akik legin-

kább kimaradtak ebből a COVID alatt. Az adományokból a templom előtér csempe cseréjét támogatjuk.) 

20. 7-11am: Kontemplatív ima. 9,30-12,30pm: „Cseperedő” program, Magyar Iskola online, cserkészet 

5pm: Vigília mise keretében az Adventi Lelkigyakorlat indítása. 6pm-8am: éjjeli szentségimádás 

21. Krisztus Király: 9am és 11am mise (online is). 12,30pm: Irodalmi délután (K.M. Írószövetség) 

27. 3pm: Könyvklub online - Fáy Ferenc centenárium (ITT is olvashatsz róla és tőle) 
 

ADVENT LELKIGYAKORLAT - „BELSŐ BÉKE ISTEN SZERETETÉBEN” 

Adventi lelkigyakorlatunk az ignáci lelkiségben gyökerező imára fókuszál. Ebben lesz napi egy órás 

egyéni meditáció, imagyakorlat és heti csoportos lelki beszélgetés. A program közösen kezdődik november 

20. szombaton, 5pm a Vigília misén és utána tartott bevezetésen és a közös záráson, december 18. 5pm Vigília 

misén. A heti magyar nyelvű csoportos beszélgetés zoom-on lesz, csütörtökönként, 8-9pm között, Tamás 

atya vezetésével. Infó: https://www.first-exercises.com. Regisztrálni nov. 13-ig: szte.iroda@gmail.com  
 

IMA HIVATÁSOKÉRT, FIATALOKÉRT 

Fogadjátok e hétvégén szeretettel a magyar jezsuiták őszi kiadványát, ami a hivatásról szól. November 5-13 

között, Szent Imre herceg és Kosztka Szent Szaniszló ünnepe között, imádkozzunk jezsuita hivatásokért: 

Istenünk! Te alkottál meg bennünket,  

és nevünkön szólítasz mindnyájunkat. Add, hogy válaszolni tudjunk megszólításodra.  

Nyisd meg szívünket, ahogyan megnyitottad Szent Ignác atyánk szívét,  

hogy egyre mélyebben vágyjunk Fiadat, Jézust megismerni, Őt mindenben követni és az Ő társaiként élni.  

Kérünk, hívj ma is fiatalokat a jezsuita rendbe, akik társaid lesznek a Tőled kapott küldetésben.  

Bizalommal helyezzük jövőnket és hivatásunkat kezedbe. Ámen. 

 

“Youth Council” – Öröm, hogy a Ministráns és Ifjúsági Csoport (MIK) immár formális keretet, célokat és 

vezetőket választott magának. Igy már a középiskolás korosztály tagjai megtanulják a vezetést és a szolgála-

tot. Az ifjúsági misén áldjuk meg a vezetőségi tagokat, akik röviden bemutatkoznak: Elnök: Zádori Dani (A 

magyar közösségnek már jó pár éve része vagyok és a magyar iskolába, cserkészetbe és Kodályba járok), 

Alelnök: Ruzsák Zsombor (15 éves vagyok, most bérmálkozom); Titkár: Horváth Botond (tizedikes tanuló-

ként nagyon érdekelnek a tudományok a filozófiától a matematikáig. Szeretem a természetet, biciklizést és 

Taekwon-Do-t és szívesen ministrálok); Pénztáros: Horváth Zsombor (8. osztályába járok, 5 éve ministrálok 

https://youtu.be/ZDQjWMmFlB8
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://www.youtube.com/c/jezsuitak
https://www.eventbrite.ca/e/conversations-with-protestants-tickets-201091248337
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/Fay.htm
https://email-mg.flocknote.com/c/eJwVjUsOwiAUAE9TdhLe41cXLGqN96DtwxJbMUBS4-mlyewmmVmcBYlWsehQIICAHoVAqTlwNOamUA_jfdBGyLFTImxpfr1TJT6nna2OQAUvg716oSQp2V-nCbSxPRhShoBtbq31Uzo5dPhoHMfBQ8ylXuhLeY6FyplqhmVXfi0cc1p8Wz13H7fT_QHylC_d
mailto:szte.iroda@gmail.com
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és sokat segítek a templomnál. Taekwon-Do-zok, szeretem a matekot és IT-t); Programkoordinátor: Bakucz 

Mark (Az elkövetkező évben gyakrabban szeretnék közös csoport programokat szervezni és lehetőleg vi-

szonylag hosszú utakat tervezni.) Imádkozzunk életükért, szolgálatukért!  

 

SEGITSEN BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET TEREMTENI 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 a pénteki Hírnök kiküldése 

után https://stetoronto.org/miserend. Egy Flocknote-s címről csak egyszer, max. 6 főre lehet regisztrálni; továbbkül-

déskor nem enged regisztrálni. létszámot a "confirmation" levélben lehet megváltoztatni.  

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!  

 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (7) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Veronika felgyógyulásáért; †Kovács 

Jánosért és Erzsébetért; †Pászti Istvánért; †Mátés Annáért; †Göncz Istvánért; †Lecsek és Göncz szülőkért és 

testvérekért; good health and happiness on Peter Carvalho and family; for †Bernadette Carvalho and Florinda 

Moraes; blessings on Fr. Martin Lugo 11:00 a Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; egyházközségünk 

fiataljaiért és családjaikért; Veronika felgyógyulásáért; Farkas Máriáért, születésnap; Bolberitz Mariannért; 

Helénért; Zydron Margitért és családjáért; nemrég †Hámori Józsefért; †Katona Lászlóért, évforduló; †Király 

Mihályért; †Borbély Ferencért és Erzsébetért 

Hétfő / Monday (8) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika; for †Yick 

Mei Ying and †Yip Mui; for †Bernadette Carvalho; blessings on Ryan Carvalho and family; birthday blessings 

on John Lee and Jackie Al Grossi; for †Susan Teves and Asuncion Masangkay; for healing of Mireille Grosso 

Kedd / Tuesday (9) The Dedication of the Lateran Basilica 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of 

Veronika; for †Theodolina Carvalho; good health and happiness for Simone Carvalho and family; blessings on 

Linda and Gene Sazon; for blessings on Alex Reyes on his birthday; for †Jose & Perpetua Sazon 

Szerda / Wednesday (10) Saint Leo the Great 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for the 

intentions of Simone Carvalho; good health and happiness on Yuen Han Yam; Safe travel for Sunny Lee; for 

blessings on Rina Lim on her birthday; for †Joe & Susan Mali 

Csütörtök / Thursday (11) Saint Martin of Tours. Remembrance Day 7:30 for the conversion of non-

believers; for the recovery of Veronika; for †Kit Yuk Cheung; birthday blessings on Melvin Marques and Iona 

Braganza; good health and happiness for Ryan Carvalho and family; for †Michael & Anna Lents; for 

†Malcolm Lai; for +Farkas Frank, 1. anniversary; for +Farkas Julie, 2. anniversary; for +Farkas Jenő, 25. 

anniversary 

Péntek / Friday (12) Saint Josaphat 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; blessings on 

Peter, Cora and Michelle Hone; good health and happiness on Jacky, Rosanna and Alex; for blessings on 

Ching Artes on her birthday; for all the deceased members of the M.E.6 

Szombat / Saturday (13) Saint Stanislaus Kostka 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; good 

health and happiness for Peter Carvalho and family; birthday blessings on Jane D'Sa; blessings on Simone 

Carvalho and family; for the healing of Sal and Margarita Flores; for †Letty, Bonding, & Bella Cruz 

5 PM for Etelka and †Pál 

Temetés: †Takács József (77) gyászmiséje november 6-án lesz 2 órakor templomunkban. 

†Farkas András (63) gyászmiséje november 6-án lesz 3 órakor templomunkban. 

†Hámori József (94) gyászmiséje november 11-én lesz 11 órakor templomunkban. 

†Bor Jusztina (85) gyászmiséje november 26-án lesz 11 órakor templomunkban. 

Dala Imre, Diosady Levente és Klára, Elek Rozina, Forbáth Péter, Imregh Clara, Kuhár Anna, Navratil Éva, 

Némedi-Cloer Éva, Palatkai Erzsébet, Pável Mária, Somlai István és Anna, Szárics család virágmegváltása 

szerettei emlékére: †Jákó Júlia. Köszönjük az adományokat. 

https://stetoronto.org/miserend/
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 NOVEMBER 7, 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 hear about the humble widow offering two drachmas at the Temple. (Mk 12, 38-44) She gives 

all. All? We feel that we cannot give all because we try to safeguard and secure ourselves. Because our heart 

is yet closed and self-centred. Do you recognise it? … You should acknowledge that you are already gifted by 

God! Being gifted it is much easier to give, to give back to others what you were given! Imagine a world with 

this flow of giving back all the good we have received! 

Have a blessed weekend!  

Yours in Christ, Fr Tamas 

ADVENT RETREAT IN ENGLISH - INNER PEACE IN DIVINE LOVE RETREAT 

This online one-month retreat in Advent focuses on prayer in the style of Ignatian Spirituality. It includes daily 

one-hour meditations, instructions on how to pray, as well as weekly spiritual conversations with a peer group. 

Program together begins with an orientation meeting in person at 5pm on Saturday, Nov 20 (Mass followed 

by an introduction meeting) and ends with a closing Mass at STE at 5pm on Saturday, Dec 18, 2021.  

Weekly group sharing in English will all take place over Zoom at 6,30pm on Thursdays, guided by Juan 

Ruiz SJ. More information: https://www.first-exercises.com. Register before November 13. at our parish 

office via email szte.iroda@gmail.com  
 

WE INVITE YOU IN NOVEMBER 

05. First Friday: 7am-7pm: Adoration, 7,30-8.30pm: Adoration with Taizé music 

06. 4pm: Adoration followed by the 5PM: Vigil Mass – both with the music ministry of the Holy Trinity 

Community. 6pm: An Exhibit of Icons by Ria Kinghorn (only for this weekend)  

07. Daylight Saving Time ends! 

08. 7-9pm: Theology on Tap – a night of theological discussions and talks of the faith in a comfortable and 

relaxed setting for young adults (aged 19-39) in our hall, with registration! 

13. 4,30pm: Adoration followed by the 5PM: Vigil Mass of our Parish Feast. 6pm: Bible sharing in the 

Gallery! “Viewfinder – opening of the photo exhibition of Balázs Kralovánszky  
 

 PRAY WITH POPE FRANCIS in November that people who suffer from depression or burn-out will 

find support and a light that opens them up to life. 

 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 for ShareLife!  

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: se-

lect our parish in East Toronto. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:StElizabethofHungary@archtoronto.org
https://email-mg.flocknote.com/c/eJwVjUsOwiAUAE9TdhLe41cXLGqN96DtwxJbMUBS4-mlyewmmVmcBYlWsehQIICAHoVAqTlwNOamUA_jfdBGyLFTImxpfr1TJT6nna2OQAUvg716oSQp2V-nCbSxPRhShoBtbq31Uzo5dPhoHMfBQ8ylXuhLeY6FyplqhmVXfi0cc1p8Wz13H7fT_QHylC_d
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.eventbrite.ca/e/conversations-with-protestants-tickets-201091248337
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-11/pope-francis-november-2021-prayer-intention-depression-sufferers.html
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