
   
 

1 
 

 
   
 

 

 

 

 

 

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 14.     

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 különböző ünnepi megemlékezésein szolgálók munkáját!  

E hétvégén várunk szeretettel Szent Erzsébet ünnepére, a templombúcsúra: Két ünnepi misénk lesz 9 és 11 

órakor. Délben Savanya István és Eszter „VERSEK - Az Isten Örömkönnyei” zenés-verses műsor a temp-

lomban, majd KÉPKERESŐ – Kralovánszky Balázs kiállításának megnyitó és tárlatvezetés. Ezután ünnepi 

ebéd  - idén a létszámkorlát miatt csak az aranykorúaknak, hiszen talán ők érezték meg a bezárás legnagyobb 

terhét. (Mivel az ebédre bejelentkezett idősek számára foglaltunk helyet a 11 órás misén, ezért ott nagyon ke-

vés hely marad másnak: kérjük, hogy aki kimarad, jöjjön a 9-es misére!) 

 

Ahogy a szegény özvegyasszony tette, te merted visszaadni, továbbadni azt az ajándékot, amit magad is kap-

tál?... S ha most vasárnap Jézus a végidőkről beszél, akkor vajon te mit látsz meg ebből? (Mk 13, 24-32) A 

félelmetes ítéletet vagy az Úr reményteli eljövetelét? 

Áldott hétvégét, Tamás atya 
 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Téged megijeszt vagy megerősít utadon a végidő 

képe? Miért? 2. Keress példát a covid időben általad látható “idők jeleire”, ami tudatosabbá tette életed? 

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/ZDQjWMmFlB8
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-november-7
https://youtu.be/KIivoQkaerk
https://vimeo.com/642876513
https://youtu.be/PA1bfOCWfvg
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://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox/FMfcgzGlkrzBJSjKjLDNqsmZpWmmLFlV?projector=1
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR NOVEMBER - az online programokat külön jelöljük! 

13. 9,30-12,30pm: „Cseperedő” program élőben, Magyar Iskola online, cserkészet 

14. Szent Erzsébet búcsú: 9 és 11 órás ünnepi mise (online is), majd Savanya István és Eszter „VERSEK - 

Az Isten Örömkönnyei” zenés-verses műsor a templomban. KÉPKERESŐ – Kralovánszky Balázs kiállí-

tásának megnyitója és tárlatvezetés. Ezután ünnepi ebéd az aranykorúaknak. (Az adományokból a 

templom előtér csempe cseréjét támogatjuk.) 

15. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

16. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM. Kodály néptánc kedden 7,30pm: alumni, szerdán 

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

17. 12,00pm: Bibliakör és Nagymamák Imája. 1-3PM: Nyugdíjas klub.  

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). Elsőáldozási felkészítő.  

12,30pm: Irodalmi délután: Fáy Ferenc és Faludy György (K.M. Írószövetség) 

27. 9,30-12,30pm: „Cseperedő” program élőben, Magyar Iskola online, cserkészet 

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

6pm: Vesperás Oláh Imre orgonaművésszel 

28. I.ADVENT - 9am és 11am mise (online is). MIK Lángosvásár. Elsőáldozási és bérmálási felkészítő. 

DECEMBER 

12. Házasok Klubja Hurka, kolbász és debreceni vására. Rendelés Varga Emmánál 416-225-9024 
 

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. 
 

 Adventet Krisztus Király ünnepén egy egész éjjeles szentségimádással kezdjük el idén. November 

20. szombat 6pm és vasárnap 8am között éjjeli szentségimádás, benne csendes és zenés részekkel, 

rózsafüzérrel. Akár csak egy órára is, de kapcsolódj be, hogy ezzel készülhessünk Adventra. (Aki tud 

egy-két órás jelenlétet vállalni, kérjük, hogy jelezze az irodán!) 
 
 

EGYHÁZTANÁCS MEGBESZÉLÉSÉRŐL.... 

November 11-én tartottuk az Egyháztanács ülését. Ezen átbeszéltük az elmúlt hónap programjainak 

tapasztalatát, különös tekintettel a misék látogatottságára és a csoportok életére. Véglegesítették az adventi 

programokat, amiktől folyamatosan fogunk tájékoztatni. A pénzügyi bizottság ¾ éves beszámolója kapcsán 

azt támogattuk, hogy továbbra se legyen mise közben perselyezés (ami annyira zavarta a misét), hanem 

legyen egyszerűen kitéve a perselykosár a bejáratnál - akkor is, ha talán így kevesebb adomány gyűlik is 

össze. Átbeszéltük az épületfejlesztéseket és hogy mennyire nehézzé vált jó szakembereket találni. 

Kiválasztottunk hat csempét, amik közül egyet kiválasztva tervezzük a templom előtér-galéria 

újracsempézését. A minták az előtérben láthatók, várjuk véleményeteket a hétvégén. 
 

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 megvál-

toztatni.  

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. Megfázá-

https://youtu.be/PA1bfOCWfvg
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
https://stetoronto.org/miserend/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/05/95ea-Screening-poster-retail-entrance-TPH.pdf
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sos 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 áldo-

záshoz 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!  
 

ICON PAINTING CLASS 

After the wonderful exhibition last weekend, we plan to offer a class instructed by Ria Kinghorn. The course 

will involve 6 full Saturdays from February 26 to April 2 from 9am to 4pm. The course fee is $600 for the 

6 weeks. All the materials will be supplied and are included in the cost. If you are interested in joining this 

class or have some questions about it, please contact Ria Kinghorn at ria_sunshine@hotmail.com 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (14) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Veronika felgyógyulásáért; †Farkas 

Sándorért, 95. születésnap; †Fülöp Mihályért; †Horváth Jáchimért és Erzsébetért 11:00 Veronika 

felgyógyulásáért; Simonka Ferenc és Mária 65. házassági évfordulójára; Bolberitz Mariannért; †Franciscy 

Györgyért, születésnap; †Román Mihályért és Erzsébetért; †Szőke Rózsáért és Istvánért; †Kelemen 

nagyszülőkért; Pirositz és Zydron családok †tagjaiért; †Szendi Icáért és Lajosért; élő és †Szendi és Szervó 

családtagokért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért; †Elek szülőkért; †Házy Ildikóért; †szülőkért: Kőmíves 

Ágnesért, id. Nyulas Györgyért, Bokor Vilmáért,  id. Bokor Miklósért, ifj. Nyulas Györgyért, és ifj. Bokor 

Miklósért; †Lukovits Irénéért és Jánosért; †Berecz Piroskáért; †Doroghy Edit édesanyáért, 11. évforduló; 

†Manhertz Erzsébet nővérért 

Hétfő / Monday (15) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; †for the recovery of Veronika; for a safe 

and successful eye surgery for Helen Mali 

Kedd / Tuesday (16) Saint Margaret of Scotland, Saint Roch González, Saint John Del Castillo and  

Saint Alphonsus Rodríguez 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for †Neville Edwards; for 

†Timmy Gil 

Szerda / Wednesday (17) Saint Elizabeth of Hungary 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of 

Veronika; for †Cecil R.; for † Koo Lin Ying, Lam Lan Fong, and Leung Siu To; for †Chuck Orlandi; for the 

healing of Noel Viola 

Csütörtök / Thursday (18) 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; for †Baby 

Hone, Michael Chan, and Jane Louie; for †Len Stuart; for the spiritual and physical healing of Patricia de 

Veyra 

Péntek / Friday (19) 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for †Rita Grimshaw; for †Fr. 

Alexander Barna; for blessings on Bernie Febria on his birthday 

Szombat / Saturday (20) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; for †Barna Olga; for healing of 

relationships on Willie and Thelma 5 PM for Etelka and †Pál; for Birinyi György, 95. birthday; for the 

birthday blessings and thanksgiving of Hana Gandoza turning 2; for Norberto Gandoza on his 70th birthday; 

for Rey Velasco; for blessings on Jane and Jing Linay 

 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Darcsi Yuna, Borsk Nicholas, DeMarco Siena 

 

Temetés: †Fülöp Márta (83), Ruszó Zoltán (37) 

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

 

John R Toth, Kope Inokai virágmegváltása szerettei emlékére: †Farkas András 

Inokai Bea és Péter virágmegváltása szerettei emlékére: †Jákó Júlia 

Köszönjük az adományokat. 

  

mailto:ria_sunshine@hotmail.com
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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 14, 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! 
Did you meditate upon the feast of Remembrance Day? So much tragedy in our human history what we 

should remember in order to learn from them! This Sunday we see Jesus preparing his disciples for the 

troubles they will soon witness. A vivid imagery of the ‘End Times’. (Mk 13, 24-32) We are reminded 

always to be mindful of the signs of the times; but rather than being caught up in fruitless anxiety over ’End 

Times’ and the passing nature of life, we can take hope that the Word of God will endure forever. Everything 

depends upon what do you see: the half empty or the half full glass! It is about both of endings and eternal 

beginnings.  All of them offer hope and direction to communities living in the midst of turbulent change and 

uncertainty if you are really trying to discern the signs of the times. How? Conclude all your days as it would 

be the last one! Have a blessed Parish feast of Saint Elizabeth!  

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. 

The 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. 

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 

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  

A second collection today for The Shepherds’ Trust is to ensure elderly and disabled priests are 

provided with sufficient financial resources to lead a dignified life after many years of ministry.  

20. Christ the King: 4,30pm: Adoration followed by the 5PM: Vigil Mass. 6pm-8am: All-Night adoration 

21. 3pm: Haitian Mass in Creole. 

 We have selected six ceramic tiles for the new flooring of the church lobby and the gallery. Which one do you prefer? 

 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 The Shepherds’ Trust!  
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 stelizabethofhunga-

ry.archtoronto.org: select 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.vaticannews.va/en/pope/news/2021-11/pope-francis-november-2021-prayer-intention-depression-sufferers.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://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

