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 17.
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!
Sikerült-e Hálaadáskor valóban megosztani azt, amiért hálás vagy életedben, e nehéz időkben is? Én hálás
vagyok Istennek, sok minden mellett azért, hogy egyre többen térnek vissza vasárnaponként a közös imára.
Az idei éves jelenléti számlálás az október 16/17 és 23/24-i hétvége miséin: Gyere te is, mutassuk meg, hogy él
a magyar közösség! Igy viszont jobban kell figyelnünk újra a létszámkeretre: kérjük, hogy a) mindenki használja pontos online regisztrációt: ne tartsunk fenn helyet, ha mégsem jövünk! b) kérjük a 9 órás misére jövetelt azoktól, akiknek megfelel, főleg azoktól, akiknek jobban kell vigyázniuk az egészségükre.
E hetekben arra figyelünk, hogy hogyan lehet jól kérni valamit Istentől? A gazdag ifjú jót kért, de nem merte
megtenni. A történetben az a fájdalmas, hogy bár a „törvényt” megtartja”, Jézus meghívását nem tudja, nem
meri elfogadni, akár a tornaórán a magasugró léc előtt megtorpanó gyermek. Te mertél lépni, amikor a héten
Jézus hívott, megszólított? … Most, a Zebedeus fiúk esetében látjuk, hogy milyen az, amikor rosszat és rosszul
kérünk Istentől, mert önzően csak magunkra figyelnek. Olyan ez, mint a “selfie”-ző ember a képen. Ez pedig
csak haragot, megosztottságot, békétlenséget szül (Mk 10, 35-45). Te mit kérsz imádban Istentől?
Áldott hétvégét,
Barátsággal az Úrban, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Kérd imádban mindig a belső szabadságot, hogy
jobban meghalld, megértsd és kövesd Isten hívását! 2. Olyannal tégy jót, aki nem tudja viszonozni!
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, a szerdai
BIBLIAKÖR, 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 októberben Ferenc pápával, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az
evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

1

TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR OKTÓBER- az online programokra külön figyelj!
16. 9,30AM: Indul a Magyar Iskola online és a „Cseperedő” gyermek program élőben
12-1PM: Rosary Rally a 104. fatimai évfordulón Kanadáért imádkozunk az udvari Mária szobornál.
Egyházmegyei éves jelenléti számlálás az október 16/17 és 23/24-i hétvége miséin: Gyere te is!
17. 9AM és 11AM mise (online is). 10AM: Bérmálási felkészítő, 12PM: Elsőáldozási felkészítő.
Gyűjtés Csaba testvér gyermekprogramja számára. A covid miatt nem tudjuk megrendezni a sütemény vasárunkat a befogadott gyerekekért, de azért gyűjtsünk idén is a régóta támogatott zsombolyai és
esztelneki gyermekotthon számára, akik ebből fedezik a rezsi költségüket.
18. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM
19. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
20. 12,00PM: Bibliakör, 12,30PM: Nagymamák Imája a templomnál. 1-3PM: Nyugdíjas klub
23. 11AM: Ünnepi Könyvklub online: Urbán Péter, Életút illúziók nélkül
3PM: Mennyei Ízek - Főzőklub Tausz Gyuszival online
24. 9AM mise és 11AM cserkészmise (online is). World Mission Sunday .12,30: Elsőáldozási felkészítő.
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 (határidő okt. 16) a toronto.cserkesz@gmail.com címen (etransfer), vagy személyesen a templom irodán.
12,30PM: Helikon Gimnázium évnyitó a templomban
1PM: 1956-os megemlékezés a Magyar Házban (belépés csak oltási igazolvánnyal)
28-31. Kontemplativ csendes lelkigyakorlat (Ancester)
30. 6PM: Komolyzenei Vesperás Oláh Imre zongoraművésszel. 7 PM Művészetek Éjszakája
31. Halottak Napja: 9AM és 11AM mise (online is). Hurka és kolbász vásár a misék után, készíti Turcsik
Károly, előrendeléssel az irodán: Májas és véres hurka $8 darabja, kolbász $10 darabja
12,30: Bérmálási és elsőáldozási felkészítő.
12:30PM: 1956 az emigrációs magyar irodalomban - verses-zenés irodalmi délután (Irodalmi Klub a
Kanadai Magyar Írószövetséggel). 1.30PM temetőlátogatás és ima a magyar parcelláknál: a templomtól indulás a York temetőbe, ahol a magyar síroknál együtt imádkozunk és gyertyát gyújtunk.
4PM: Online beszélgetés a szentekről és hogy mi hogyan lehetünk szentek?
NOVEMBER
01. Mindenszentek Napja – 7,30AM: Hálaadó mise
06. Szombat délután: Pesti srác voltam '56-ban - Pesti srácok, 56-osok találkoznak a mai srácokkal - Vallomások, műsor (Közös rendezésben a MagTV-vel)
LELKISÉG
 ÚJRAINDULT A GYEREKLITURGIA! A vasárnapi 11-es mise prédikáció alatt játékos foglalkozás a 37 év közötti gyermekek számára a baba-kápolnában, az előírások betartásával. Kérjük, hogy rögtön a babakápolnába jöjjenek a gyerekek a mise kezdete elött. A foglalkozás végén, a prédikáció után a gyerekek
visszamennek a szülőkhöz.
 BIBLIAKÖRÖK elindultak, jelentkezzetek! Személyes találkozással szerdán, a nyugdíjaskörhöz
kapcsolódóan 12,30-1PM között. Online csoportokra jelentkezés Tamás atyánál.
 ELSŐÁLDOZÁSRA ÉS BÉRMÁLÁSRA a felkészítő csoportjaink elindultak. Jelentkezés és információ
az irodán vagy Tamás atyánál.
SEGITSEN BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET ADNI MINDENKINEK!
Hála Istennek, egyre többen térnek vissza vasárnaponként, igy jobban kell figyelnünk újra a létszámkeretre.
Ennek érdekében kérjük, hogy a) mindenki használja pontos online regisztrációt: ne tartsunk fenn helyet, ha
mégsem jövünk! b) kérjük a 9 órás misére jövetelt azoktól, akiknek megfelel, főleg azoktól, akiknek jobban kell vigyázniuk az egészségükre. Ezen a misén kérésre állandó helyet is tudunk biztosítani, aki nem
akar külön hetente regisztrálni. Erre a misére az irodai telefonon vagy email útján is fel lehet iratkozni. c) 5
perccel a mise előtt érkezzenek meg a regisztráltak is, mert különben másokat engedünk be. Kérjük kövessék az usher-ek irányítását, hogy minden helyet fel tudjunk tölteni. d) Akik nem férnek be, azok számára a
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Hall-ban vetítjük ki a misét. Ha több alkalommal is nagyobb csoport marad a Hall-ban, akkor újraindítunk
egy 3. misét.
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.
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!
FOR RELIGIOUS SERVICES AND PARISH GATHERINGS
NO NEED FOR PROOF OF VACCINATION!
The good news is that we have “NOT require attendees at our religious services and parish gatherings to provide proof
of vaccination." Nevertheless, according to the provincial regulations, beginning on October 22, 2021, it is required that
all clergy/employees/volunteers attending the workplace “be fully vaccinated against COVID-19 OR provide regular
proof of a recent negative COVID-19 test result.”
As a Christian community we respect any choices regarding the vaccination as free individual decision, and we
would not like anybody to feel excluded from our community. Those involved in person in public ministries,
please contact Fr Tamas.
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 (17) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Veronika felgyógyulásáért; †Pickó Józsefért;
Prokec és Pataki családok élő és †tagjaiért; for the personal intentions of Jean; thanksgiving from Jean for blessings
received; blessings on Ryan Carvalho and family; good health and happiness for Jimmy and Lan Loo 11:00 Veronika
felgyógyulásáért; Kovács Klári 70. születésnapjára; †Borbás Károlyért; †Szendi Icáért; Simkó és Kőhalmi családok
†tagjaiért
Hétfő / Monday (18) Saint Luke 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 Éva and Zoli, wedding anniversary;
blessings and good health for Linda and Gene; blessings on Simone Carvalho and family; good health and happiness for
Maureen Donaghy; for blessings on Susan Pablo on her birthday; for the healing of Aidan
Kedd / Tuesday (19) 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for the personal intentions of Jean;
thanksgiving from Jean for blessings received; blessings and good health for Linda and Gene; for the forgotten souls in
Purgatory; birthday blessings on Flynn Fernandes; for blessings on Alma Patricio on her birthday; thanksgiving from
Gene and Linda
Szerda / Wednesday (20) 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for the personal intentions of Jean;
thanksgiving from Jean for blessings received; for †Connie Choi; good health and happiness for Ryan Carvalho and
family; for blessings on Jun Fabella on his birthday; for the Holy Souls in Purgatory; for good health for Magdalen Yam
and Margaret Hawkins
Csütörtök / Thursday (21) 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; birthday blessings
on Crystal Menezes; good health and happiness for Simone Carvalho and family; for the healing of Salvador and Margarita Flores; for the healing of Rosemary Lillico and her son, Jonathan, and her sister Marlene
Péntek / Friday (22) 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for †Anthony Yam and Yam Chuck Chi;
birthday blessings on Kristoff Menezes; for complete healing of Robert from drug addiction; for the conversion of
Patricia de Veyra
Szombat / Saturday (23) Saint John of Capistrano 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; good health
and happiness for Peter Carvalho and family; birthday blessings on Astrea Dsa; blessings on Shenen Dsa on the First
Holy Communion; for all the intentions of M.E.6 class members 5 PM for Etelka and †Pál
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Furtado Gabriella
Temetés: Rosta Frigyes (59)
Ada & Jorge Acosta virágmegváltása szerettei emlékére: †Házy Imre.
Marta Slaky-Dion & Peter Dion virágmegváltása szerettei emlékére: †Szőke Rose
Kuhár Anna virágmegváltása szerettei emlékére: †Szendi Ica. 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 OCTOBER 17, 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!
Did you have a blessed Thanksgiving Sunday sharing all the joyful experiences of your life, where you felt be
blessed, even in this time of pressure?
These Sundays we see different models of asking something of Jesus. Last week the „young rich man” asked
the best question but was not strong enough to follow it. Today the Sons of Zebedee are asking a favour of
Jesus and he is open to listen: ‘What is it you want me to do for you?’ (Mk 10, 35-45). What would you say to
that question? Are you looking for a particular favour? Are you asking so deeply egoisticly like the two
disciples, seeking what is best for them? Making your “selfie” for self-assurance…. grounding your selfworth on others' opinions?... Or, in contrast, like the other disciples, feeling indignant when you think
someone is trying to outdo me. Do you know both feelings enough? Jesus talks, not about glory, but about
accepting even suffering and of being a servant to all. Are you ready? In what ways do you give service to
others?
Have a blessed Weekend serving others!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN OCTOBER
16. 12-1PM: Rosary Rally (104. Anniversary of the Fatima miracle of the sun) praying for Canada
4PM: training and meeting of the Readers and Euch. Ministers, followed by the adoration and
5PM: Vigil Mass followed by Bible sharing in the Gallery. Annual parishioner attendance survey for
all parish on the weekends of October 16/17 and October 23/24.
17. 3PM: Haitian Mass in Creole followed by sharing
22-24. Online Worldwide Marriage Encounter Experience (See below: www.wme.org)
23. 5PM: Vigil Mass, followed by Bible sharing in the Gallery! World Mission Sunday
30. 5PM: Vigil Mass, followed by Music Vesper with Imre Oláh
 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!
MARRIAGE ENCOUNTER EXPERIENCE
Discover the possibilities of a marriage lived as God intends it! Join us for a weekend: October 22-24, Online
Worldwide Marriage Encounter Experience. Restore your loving communication with your spouse and
rekindle the romance. The Marriage Encounter experience is a skill-building enrichment program where you,
as husband and wife, learn how to be the best couple you can be; a special weekend to spend in ways that
normal, daily living tends to inhibit. No group discussion. Based on Catholic values but open to couples of all
faiths. Contact: Marge & Gerard McCauley at gerard.marge@rogers.com or (905) 792-1925; www.wwme.org
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: select our parish in East Toronto.
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