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 31.
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!
Halottak Napjára készülünk. Az ünnep az 5. századtól létezik, amikor eredetileg a mártírokat ünnepelték és
az tágult ki később minden elhunytért mondott imává. Otthon az, ahol ki tudunk menni szeretteink sírjához. Ha
itt nyugszanak, menj ki sírjukhoz – ha nem, akkor csak sétálj ki egy közeli, csendes temetőbe és imádkozz értük.
S közben halld meg, ahogy Jézus ma meghív a “teljes látásra”. A Szeretet főparancsa (Mk 12, 28-34) az
egyetlen eligazító segítség, amikor elveszel a rengeteg törvényben, a hamis elvárásokban, a hétköznapi döntésekben. Pedig csak egyet kell kérdezned magadtól őszintén: van-e prioritása Istennek életedben? A Halottak
Napján (és mindig, amikor a halállal szembesülünk) e kérdés nem kikerülhető, ha értelmes életet akarsz élni.
Áldott hétvégét,
Barátsággal az Úrban, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Mi a te prioritásod: hol fért bele Isten életedbe?
(Nézd meg napirendedet…) 2. Észreveszed-e döntéseid kevert, önző motivációit?
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 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/NOVEMBER - az online programokat külön jelöljük!
28-31. Kontemplatív csendes lelkigyakorlat Tamás atyával (Ancester)
30. 9,30-12,30pm: „Cseperedő” program élőben, Magyar Iskola online, cserkészet
6pm: Komolyzenei Vesperás Oláh Imre orgonaművésszel: 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 és Székely Autonómia Napja: 9am és 11am mise (online is). ShareLife gyűjtés. A
CAFE a rosszabbodó idő miatt lesz újra a Hall-ban: le/felmenetkor tartsunk távolságot; az asztaloknál
csak négyen üljenek (ha nem egy háztartásból vannak), bent kötelező a maszkhasználat, amig le nem ültek az asztalhoz! Az irodalmi program alatt kérjük a csendet tartani! A misék után Hurka és kolbász
vásár az udvaron, 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 (Jákó Júlia gyászmiséje)
7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
02. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM.1-3pm: Házasok Klubja
Kodály néptánc: minden héten kedden 7,30pm: alumni, szerdán 7,30pm: juniors, csütörtök 7,30pm:
seniors, péntek 8,15pm: aprók
03. 12,00pm: Bibliakör és Nagymamák Imája. 1-3PM: Nyugdíjas klub. 6,30pm: Rózsafüzér készítők
04. 1pm: Belvárosi mise (Rákóczi Villában).
7pm: Élő történelem – zoom beszélgetés még mindig Trianon kapcsán. A beszélgetés Jeszenszky Géza gondolatébresztő cikkéről szól, amit emailben megküldjük, ha kérik az irodán.
05. Elsőpénteki szentségimádás 7am-7pm. 7pm: mise, majd taizei zenés szentségimádás 7,30-8,30am
06. 9,30-12,30am: „Cseperedő” program élőben, Magyar Iskola online, cserkészet
3pm: Pesti srác voltam '56-ban – A pesti srácok, 56-osok találkoznak a mai srácokkal – Vallomások
(Közös rendezésben a MagTV-vel)
07. 9am és 11am mise (online is), majd MIK-Ifjúsági Klub, Mária Kongregáció találkozója
Hagyományőrző Könyvtár programja. Nyári időszámítás vége!
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)
08. 7-9pm: Theology on Tap – Egyházmegyei program angolul fiatal felnőtteknek templomunkban.
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. 1pm: Ünnepi ebéd az aranykorúaknak. (Várjuk közösségünk aktív tagjai közül az idősebbeket, elsősorban a 75 év felettieket. Jelentkezés az irodán nov. 7ig. Ezáltal szeretnénk megköszönni a szolgálataikat, illetve lehetőséget adni a személyes találkozásra
azoknak, akik leginkább kimaradtak ebből a COVID alatt. Az adományokból a templom előtér járólapjainak a cseréjét támogatjuk.)
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)
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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; 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!

JÓ GAZDA MÓDJÁRA...
Plébániánk Műszaki Bizottsága október 26-i megbeszélésen véglegesítette az immár egy éve előkészítés alatt álló padlózat cserét a templomunk
előterében és a galériában. Ennek keretében egy egységes, világos, modern, könnyen tisztítható és csúszásmentes porcelán csempét választott ki,
amit januárban fognak elhelyezni.
A bizottság folytatta egy udvari patio tervezését, ami a covid-os időben
teszi könnyebbé az udvari programok időjárástól jobban védett tervezését.
A patio egy szép faszerkezetű építmény lenne, ami összeköti az irodai és
Hall bejáratokat egy világos, fedett építménnyel, ami az udvari várakozást,
illetve a CAFE és hasonló programok rendezését tenné könnyebbé. Várjuk
a patio kapcsán a véleményeket és előre köszönjük nagylelkű adományaikat mindkét felújításra!
A Pénzügyi Bizottság október 27-i ülésén megvitatta az idei első háromnegyed év gazdasági beszámolóját. Jó
hír, hogy költségvetésünk kis tartalékkal, de pozitív. Rossz hír, hogy a külön bevételek tartják fenn az egyensúlyt, miközben a fenntartást szolgáló folyamatos adományok csökkentek. Részletes beszámoló nemsokára.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (31) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; Veronika felgyógyulásáért; †id. és ifj. Molnár Imréért; †id. és
ifj. Bács Károlyért; †Farkas Sándorért és leányáért; †Farkas és Börzsönyi szülőkért; †Gilice Mihályért; †szülőkért; †Pálinkás
Pálért 11:00 Benkő Leo és Eli újonnan megkeresztelt gyermekekért; Veronika felgyógyulásáért; Vera Hendricks 74.
születésnapjára; nemrég †Bojtos Józsefnéért és Jákó Júliáért; Melkó család †tagjaiért; †Konyicska Annáért; †Kády Editért és
családjáért; †Fratrits Györgyért; †Nádudvari Istvánnéért; †Benkő Pál Györgyért; †nagyszülőkért és családtagokért; †Pusi
Mózés születésnapjára; †Somorjai Lászlóért, 6. évforduló; †Forrai Zsuzsanna lelki üdvéért; †Zentai Jenőért; Fecső és Balázs
nagyszülőkért; †Stefánik Annáért; †Berki Vivienért; †Berki Istvánért és Istvánnéért; †Szendrei Lajosnéért; †hozzátartozókért
és ismerősökért
Hétfő / Monday (1) All Saints 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Antonia Dytoc and family; for the recovery
of Veronika; for †János Csizmazia and for †Csizmazia family members; for the deceased loved ones of Behon and Juretic
families; for Holy souls in Purgatory; for the †members of the Zarate,Aycardo,Viola,& Sazon families; for the †members of
the M.E.6 Class; for the healing of Fr Jeff Shannon; for †Szőke Gizella and Ferenc; for †Kiss Béla and Jusztina
Kedd / Tuesday (2) All Souls’ Day 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for †Varazsdi Anna and Alajos; for
†János Csizmazia and for †Csizmazia family members; for Deutsch, Agg, and Molnár family members; for the forgotten
Holy Souls in Purgatory; for †Fr Fernando Suarez and †Bishop Antonio Palang; for †Freda W.
Szerda / Wednesday (3) Blessed Rupert Mayer 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for †Mila Del
Rosario and †Josie Panlilio; for †Bobby de Veyra and †Abe Luspo; for the healing of Fr Jeff Shannon
Csütörtök / Thursday (4) Saint Charles Borromeo 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika;
for †Ellie Aguilar and Matt Puno; for †Mario Lim and Verna Golamco; for †Kit Yuk Cheung
Péntek / Friday (5) Szent Imre herceg; All Saints of the Society of Jesus 7:30 for our benefactors; for the recovery of
Veronika; for †Nene and †Iris; for †Rita Pinto and †Julie Maloney 7 PM Mészáros, Kelecsényi és Kovács családok élő és
†tagjaiért; †Kis Imréért
Szombat / Saturday (6) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; for the complete healing of Fr Jeff Shannon 5
PM for Etelka and †Pál; for †Vásárhelyi Péter
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Lakatos Richard, Ando Linett, Benkő Leo, Benkő Eli
Temetés: †Jákó Júlia (82) gyászmiséje november 1-én lesz 11 órakor templomunkban.
†Takács József (77) gyászmiséje november 6-án lesz 2 órakor templomunkban.
†Bor Jusztina (85) gyászmiséje november 26-án lesz 11 órakor templomunkban.
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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 31, 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!
Last week we had seen, how the blind Bartimaeus had courage to tell Jesus what he wants and needs. He had
his priority to “see”. Did you find what is your blind spot hindering to see your real self… to see Jesus
closely?
Today Jesus shows what is the Greatest Commandment for him. (Mk 12, 28-34) Following the love of God
that is creative and self-giving, that desires the best for each of us as creatures of God. Thus, we are called to
love God, to love each other and to love ourselves as given life by God. This loving means sharing with the
loved one and is shown in action. Words can be hollow unless they are incarnated in life, just as the love of the
Father is incarnated in Jesus, and His love did cost. Does God have a priority in your life?
Have a blessed weekend!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN OCTOBER - NOVEMBER
30. ShareLife Collection. 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
01. All Saints’ Day – 7,30am Mass
05. First Friday: 7am-7pm: Adoration, 7,30pm: Adoration with Taizé music
06. 4pm: Adoration followed by the 5PM: Vigil Mass – both with the music ministry of the Holy Trinity
Community. 6pm: Bible sharing in the Gallery!
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.
13. 4,30pm: Adoration followed by the 5PM: Vigil Mass. 6pm: Bible sharing in the Gallery!
 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 for ShareLife SUNDAY!
Please, consider online donation for our community and contribute through „preauthorized 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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