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 24.
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 1956-os szabadságharc emléknapján ünnepeljük együtt a forradalmat: a tiszta, az önzetlen, az önfeláldozó
magyarok áldozatát: adja Isten, hogy ez erőt, fényt és reményt adjon a jelennek is, hogy lássuk, merre menjünk! Egy ilyen apró fényjel, hogy a múlt vasárnapi Böjte Csaba atya gyermekotthonai számára: $3185 gyűjtöttünk! De örömteli, hogy nem mi kérünk otthonról, hanem tudunk adni...Köszönjük!
E hetekben arra figyelünk, hogy hogyan lehet jól kérni valamit Istentől. A gazdag ifjú jót kért, de nem merte
megtenni. A Zebedeus fiúk esetében látjuk, hogy milyen az, amikor rosszat és rosszul kérünk Istentől. Végre jót
és jól tud kérni a jerikói vak! (Mk 10, 46-52) De hogyan lehet az, hogy a “vak” látja azt, amit a látók nem? Te
hol vagy a történetben? A fent látható szimbólum a vakfolt a tükrön, de tudjuk, hogy életünk tele van ilyen
foltokkal. Te tudod, hogy mi a te “vakfoltod”, amit nem veszel észre életedben? Lehet javítani, gyógyítani a
látást?
Áldott hétvégét,
Barátsággal az Úrban, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Vedd észre a vakságodat! Mi kell
(meg)gyógyuljon életedben? 2. Tanulj meg jobban látni! Kérj baráti visszajelzést, hogy vajon mit lát
életedben egy téged “kívülről látó” ember, amit te nem veszel észre?
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.
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR OKTÓBER- az online programokat külön jelöljük!
23. Az 1956-os szabadságharc emléknapja – ünnepeljük együtt a forradalom dicsőséges napjait!
11am: Könyvklub online: Urbán Péter, Életút illúziók nélkül
3PM: Mennyei Ízek - „Lestyán és Tócsni” - Főzőklub Tausz Gyuszival online
24. 9am mise és 11am ifjúsági mise a cserkészekért és a Helikonért (online is). World Mission Sunday.12,30pm: 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.
1pm: 1956-os megemlékezés a Magyar Házban (belépés csak oltási igazolvánnyal)
25. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
26. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM
27. 12,00pm: Bibliakör és Nagymamák Imája. 1-3PM: Nyugdíjas klub. 6,30pm: Rózsafüzér készítők
28-31. Kontemplatív csendes lelkigyakorlat Tamás atyával (Ancester)
30. 6pm: Komolyzenei Vesperás Oláh Imre zongoraművésszel: Prelude and Fugue in D Major Bwv 532 by
Johann Sebastian Bach; Toccata and Fugue in D Minor Bwv 565 by Johann Sebastian Bach; Flute of
Grace by Mons Leidvin Takle; Meditation by Mons Leidvin Takle; Choral #3 by Cesar Franck
7pm: A Hagyományőrző Könyvtár „Művészetek Éjszakája” programja a Hall-ban
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, kolbász $10.
12,30pm: Bérmálási és elsőáldozási felkészítő
12:30pm: 1956 az emigrációs magyar irodalomban - verses-zenés délután (K.M.Írószövetséggel).
1.30pm temetőlátogatás és ima a magyar parcelláknál (részletek lent)
4-5pm: Tea@4 - Kik a szentek és hogy mi hogyan lehetünk szentek? Zoom beszélgetés
NOVEMBER
01. Mindenszentek Napja – 7,30am: Hálaadó mise angolul, 11AM: magyarul
02. 1pm Házasok Klubja
04. 7pm: Élő történelem – zoom beszélgetés még mindig Trianon kapcsán. A beszélgetés Jeszenszky Géza
gondolatébresztő cikkéről szól, amit emailben megküldjük, ha kérik az irodán.
06. 3pm: Pesti srác voltam '56-ban – A pesti srácok, 56-osok találkoznak a mai srácokkal - Vallomások,
műsor (Közös rendezésben a MagTV-vel)
07. 4-5pm: Tea@4 – Beszélgetés a megtérésről –Zoom reflexió az előző napi pesti konferenciáról: Életrendező Istenünk - Egy nap a megtérésről (https://www.youtube.com/c/jezsuitak)
LELKISÉG – HALOTTAK ÉS MINDENSZENTEK ÜNNEPE
Plébániánk november folyamán szeretne különösen is megemlékezni szeretett halottainkra. Kérjük, hogy
küldjék el az iroda címére vagy a bejáratnál kitett asztalon lévő kosárba tegyék be szeretteik nevét. Szeretett
halottaink összegyűjtött nevei egy kosárban az oltáron lesznek, akikért különösen is imádkozunk egész novemberben. Okt. 31. Halottak napja: 1.30pm: temetőlátogatás és ima a magyar parcelláknál: a templomtól indulás a York temetőbe, ahol a magyar síroknál együtt imádkozunk és gyertyát gyújtunk.
4-5pm: Tea@4 - Kik a szentek és hogy mi hogyan lehetünk szentek? Zoom beszélgetés
Nov.1. Mindenszentek Napja – 7,30am: Hálaadó mise angolul, 11am: magyarul (Jákó Júlia gyászmiséje)
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 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
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honlapon a Miserend/Regisztráció címszó alatt. (Misére online regisztrálni az tud, aki be van regisztrálva a Flocknoteon 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; továbbküldéskor
nem enged regisztrálni. létszámot a "confirmation" levélben lehet megváltoztatni.
Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérjük az állami előírások betartását: SELFSCREENING: 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, from 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!

LÉGY JÓ GAZDÁJA EGYHÁZADNAK - BE A GOOD STEWARD!
This Sunday there will be a second collection today for the Evangelization of the Nations: World Mission
Sunday. This is a worldwide collection for the missionary church, distributed to missions. We are called to
share from our abundance with those less fortunate who lack the basics to know, love and praise God. Thank
you for your support! Visit: www.missionsocieties.ca
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (24) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Veronika felgyógyulásáért; Kelemen Jánosért és
Katalinért; Annamária szándékára; †Kovács Jánosért és Erzsébetért; †Mohácsi Györgyért; †Lecsek szülőkért és
szeretteikért; †Kocsis Isabellért; safe travels for Ryan Carvalho and family; for †Brendan Choi; for the intentions of
Simone Carvalho 11:00 A Helikon Gimnázium diákjaiért és tanáraiért az új tanév kezdetén; Veronika felgyógyulásáért;
hálából; Annamária szándékára; nemrég †Jákó Júliáért, Antalóczy Éváért, Marilena Ferri-ért, Jenikovszky Lászlóért, és
Bojtos Józsefnéért; az 1956-os forradalomban elesett hősökért; Hanák és Bozsó családok †tagjaiért; †Lakatos
Antalnéért; †Slavo Stankovicért, 9. évforduló; †Acsai Ferencért és Ferencnéért; †Maczó Máriáért; †Lendvay Kláráért;
†Diosady Pálért
Hétfő / Monday (25) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika; for †Joseph Berzy;
for †Farkas Frank; for †Simeon Siasat Quintana; thanksgiving from Gene and Linda; blessings on Deacon Martin, as he
prepares for his ordination as a Priest; good health and happiness of Stella Kan and family; for the intentions of Simone
Carvalho
Kedd / Tuesday (26) 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for the complete healing of Luz Maria Lugo;
good health and happiness for Simone Carvalho and family; birthday blessings on Cyril DLima; for the intentions of
Simone Carvalho
Szerda / Wednesday (27) 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; protection for unborn children; for
†Joseph Wall; for †Antonio and Guia Zarate; for †Genie Gomes; good health and happiness of Cathy and Tom Wong;
for the intentions of Simone Carvalho
Csütörtök / Thursday (28) Saints Simon and Jude 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of
Veronika; for Janina Kaszecka and †Joanna Wisniowska, death anniversary; for †Emil and for †father; for the healing of
Noel Viola and Patricia de Veyra; blessings on Ryan Carvallho and family; for the Holy Souls in Purgatory; for the
intentions of Simone Carvalho
Péntek / Friday (29) 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for †Leon & Rosario Viola; birthday
blessings on Ethan Carvalho, Jean Dsouza, Logan Godinho, and Jude DSouza; for the intentions of Simone Carvalho
Szombat / Saturday (30) Blessed Dominic Collins religious, martyr, and his companions 7:30 for world peace; for
the recovery of Veronika; birthday blessings on Liliana Buendia; for †Florencio & Chito Viola; good health and
happiness of Peter Carvalho and family; for the intentions of Simone Carvalho 5 PM for Etelka and †Pál; for †Fernando
Suarez; for blessings and protection of Fr Jeff Shannon
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Forgach Liz
Temetés: †Jákó Júlia (82) gyászmiséje november 1-én lesz 11 órakor templomunkban. †Jenikovszky László (76).
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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 24, 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!
Amazing that although blind, Bartimaeus already has insight into who Jesus is when he hears him pass by.
He “sees” something what the “healthy people” could not see. Why? What is happening here? I think that it
is the situation what we call “blind spot”: partial loss of vision both in medical and in psychological sense.
“Bias” that is the tendency to see oneself better, cleverer even more pious than other people… In contrast to
that, for Bartimaeus, Jesus is now ‘Messiah’, and his relationship with him brings healing and new life. The
blind Bartimaeus has courage to call Jesus loudly, to leap up and cast off his cloak, telling Jesus what he
wants and needs. And he has got it, not so the others. Where are you in the story? What is your blind spot
hindering to see your real self… to see Jesus closely?
Have a blessed Weekend!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN OCTOBER
22-24. Online Worldwide Marriage Encounter Experience (See below: www.wme.org)
23. 5PM: Vigil Mass, followed by Bible sharing in the Gallery! Collection for World Mission Sunday
30. 5PM: Vigil Mass, followed by Music Vesper with Imre Oláh organist: Prelude and Fugue in D Major
Bwv 532 by Johann Sebastian Bach; Toccata and Fugue in D Minor Bwv 565 by Johann Sebastian Bach ;
Flute of Grace by Mons Leidvin Takle; Meditation by Mons Leidvin Takle; Choral #3 by Cesar Franck
 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
October 22-24, Online Worldwide Marriage Encounter Experience: a skill-building enrichment program
where 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 WORLD MISSION SUNDAY!
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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