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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: 2022. február 13.     

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. péntek 7AM-7PM; 4.péntek 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! 

 

A názáreti elutasítás után az egyszerű halászok meghallják Jézus szavát: “Evezz a mélyre…” Te meghallottad-

e egyáltalán Jézus szavát? Ha mered követni Jézust, akkor a “Boldogságokban” Jézus megmutatja a követés 

útját. (Lk 6, 17-26). De lehet a „hiány” fájdalmas tapasztalata az út Istenhez? Igen, akkor érezheti magát 

valaki boldognak, ha Isten jelenlétéhez, áldásához kapcsolja élete értelmét! Érted ezt? Elfogadod ezt? 

Akarod ezt? Te választasz – lásd a kis képet! 

Ennek megválaszolásában is segít, hogy Ferenc pápa egy kétéves zsinati folyamatot hirdetett meg, hogy 

elmélkedjük át, hogy Egyházunk hogyan tudja teljesíteni küldetését világunkban. Szeretettel hívunk, hogy 

immár a harmadik vasárnap szánj utoljára 15 percet arra, hogy velünk maradj a mise után még a 

templomban, hogy együtt elmélkedjünk a “közösség, meghallgatás, részvétel” nagy témáiról.  

Áldott, pihentető hétvégét!  

Szeretettel, Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Mikor tapasztaltál meg fájó hiányt, ürességet - 

teljes bizalommal, sőt örömmel? El tudod ezt képzelni egyáltalán? 2. Kérj bátorságot, hogy ha lesz 

ilyen, merd vállalni! 

 

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

BIBLIAÓRA, a megújult szombati kétperces ÜZENET és TANÚSÁGTÉTEL, illetve bekapcsolódhatsz a 

most vasárnapi 11AM ÓRÁS MISÉBE ÉLŐBEN, 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 FEBRUÁRBAN FERENC PÁPÁVAL a szerzetesnőkért, köszönjük meg missziójukat 

és bátorságukat, hogy új válaszokat találjanak korunk kihívásaira.  

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/VW6EKJC1WS8
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2022-februar-6
https://youtu.be/nFgzKlpPH1I
https://vimeo.com/672624900
https://youtu.be/uPGCL3ExxFo
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://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2022-02/ferenc-papa-imaszandek-februar-szerzetesnok.html
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR 2022. FEBRUÁR - az online programokat külön jelöljük! 

13. 9am és 11am (online is) misék: Betegek és segítőik megáldása. A Zsinati Út 3. reflexiója.   

12,30: Elsőáldozási felkészítő. 10-1pm: Könyvtár nyitva  

3-4pm: Szülői Klub online. 5-6pm. Angol nyelvű közösség vezetői megbeszélése  

10-10,30 és 12,15-12,45: Töltött káposzta vásár, készíti Remsei Marika a segítőivel. Előre kérjük 

megrendelni az irodán: $2.50 darabja, négyesével csomagolva. A bevétel a patio építésére lesz fordítva. 

14. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

15. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM. 1-3pm: Washingtoni lelki csoport online  

16. 12pm: Bibliaóra, Nagymamák imája. 12,30-3pm: Nyugdíjas Klub, Könyvtár 

19. 7-10am: Kontemplatív imacsoport 

20. Házasságok megáldása – kérjük, hogy jelezzék az irodán a házassági kerek évfordulókat!  

MIK lángosvásár. 12,30: Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő. 

21. Family Day 

23. 7,30pm: Egyháztanács – kérdéseket, javaslatokat juttassátok el a tagokhoz 

26-27.  Disznótoros Hurka/Kolbász vásár elvitelre: szombaton 10AM - 1PM & vasárnap 10AM - 1PM. 

Rendelés február 19-ig: disznotoros.vasar@gmail.com, vagy hétfőtől péntekig este 6-9 között: 905-738-6794 

26. 6pm: Vesperás 

27. 12,30-13,30pm: Zsinati záró beszélgetés (Hall) 

 HÁZMEGÁLDÁSOK folytatódnak: aki kéri Tamás atya házáldását, az jelezze az irodán. Segít az is, ha 

néhány közeli család ezt egyben szervezi. 

 VÁLASZTÁS 2022: Ahogy a főkonzulátusi tájékoztatón elhangzott, akinek szüksége van segítségre a 

hazai választásokra történő online regisztrációban, az jelezze az irodán. 

 A MÁRCIUS 15-i ünnepi rendezvények: március 13. vasárnap 12,30: „Hangok a perifériáról” 

könyvbemutató templomunkban, majd 2pm: ünnepi megemlékezés a Magyar Házban. Március 15-én 12,30: 

ünnepi koszorúzás a Budapest parkban. 

 Megjött A SZIV jezsuita magazin februári száma a TEREMTŐ SZAVAK témával: mit jelent a szó a 

teremtésben és a beszélni nem tudó ember életében... A magazin megvásárolható a bejáratnál, illetve online. 
 

A ZSINATI ÚTON (3.) 

Tudtad-e, hogy Ferenc pápa egy kétéves zsinati folyamatot hirdetett meg? Ebben minden hívőt arra hív, hogy 

elmélkedjük át, hogy Egyházunk hogyan tudja teljesíteni küldetését világunkban.  

Szeretettel hívunk, hogy ezen utolsó vasárnap szánj arra 15 percet, hogy velünk maradsz a mise után még 15 

percet a templomban, hogy együtt elmélkedjünk a “közösség, meghallgatás, részvétel” nagy témáiról. A 

mise előtt kiosztjuk a személyes reflexiót segítő lapokat a kérdésekkel. Az 1. héten azt kérdeztük, hogy 

mennyire befogadó a közösségünk. Mostani témánk: 

KÖZÖS KÜLDETÉSÜNK 

OSZTOZZUNK A KÖZÖS KÜLDETÉSÜNKBEN: Az egyház minden tagja meghívást kapott arra, 

hogy hirdesse az evangéliumot szóval és tettel. Küldetésünket úgy tudjuk megélni, ha ismerjük és 

használjuk Istentől kapott talentumainkat és ezeket egymásra figyelve bátran használjuk. 

 Mi szerinted közösségünk létének értelme, célja? Te hol látod magadat ebben?  

 Ismered-e a saját talentumaidat? A többiek ismerik-e a te talentumaidat? Szeretnéd-e, hogy ismerjék? Isme-

red-e a templompadban a „szomszédod” talentumait?  

 Te mit teszel és mit szeretnél tenni hited megosztása érdekében? 

 Kapsz-e támogatást a szolgálatodhoz? Mire lenne szükséged? 

 

JÓ GAZDAKÉNT – AZ UDVARI PATIO 

   

A tavasz munkája a már sokat említett udvari PATIO, amely lehetővé teszi, hogy eső és nap ellen véd-

ve jobban ki tudjuk használni kedvelt templomudvarunkat. Mindezt egy szép fa építménnyel tervez-

zük, vele együtt a végleges utcai bejárati jelzőtáblával. Öröm, hogy a szükséges mintegy 50 ezer dol-

lárból már majdnem a fele adomány összegyűlt. Köszönjük szívből adományaikat! 

 

ENNYI SZÜKSÉGES: 50,000 $ 

$>#&@{}<>#&@{}<;> 

>#&@{}<;> 

EDDIG ÖSSZEGYÜLT: 22,415 $ 

$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;> 

https://youtu.be/uPGCL3ExxFo
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/87253134833
mailto:disznotoros.vasar@gmail.com
https://jezsuitakiado.hu/folyoirat/2022-februar
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A múlt héten postai úton kiküldésre kerülnek a 2021 évi adónyugták, így a plébániai adónyugtát mos-

tanra biztos kézhez kaptátok. Bármilyen kérdésetek lenne, írjatok vagy hívjátok a könyve-

lőt; szte.treasurer@gmail.com 416 225 3300 ex302.  

Aki az angol honlapon keresztül bankkártyás módszerrel adományozott, azoknak az 

Érsekségtől érkezik az adónyugta. Egyszeri adomány esetén ezt évközben, rögtön feldolgozást követően 

küldik emailen keresztül. Ismétlődő adomány esetén az év végét követően február 28-ig küldik az 

adónyugtát szintén email útján. Magát az adományokat havi rendszerességgel egy összegben adja át az 

Érsekség a Plébániának, és mellékel egy listát az adományozók nevéről és az adományösszegekről. 
 

 

SEGITSEN BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET TEREMTENI MINDENKINEK! 
 

Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérjük az állami előírások betartását: 

SELF-SCREENING: Ellenőrizze magát látogatása előtt, és kövesse az utasításokat. Megfázásos tünetekkel 

és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 F felett) nem szabad a templomba lépni! Kérjük a MASZK szabályos és fo-

lyamatos viselését az épületben! 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 soronként felállva, tartva a távolságot, majd körkörösen, azaz középen vagy az ablakok 

mellett menjünk vissza helyünkhöz. A hall-ban lévőkhöz az áldoztató lemegy, kérjük, maradjanak a helyükön.) Ne 

fogjunk kezet és NE ÉNEKELJÜNK. A MISE VÉGÉN is kérjük, hogy türelmesen egymás mögött teret hagyva 

hagyják el a templomot, hogy ne alakuljon ki torlódás a bejáratnál. A misék előtt és után az udvaron már nem kell 

maszk, de tartsuk meg a távolságtartási szabályokat!  

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; továbbküldés-

kor nem enged regisztrálni, létszámot a "confirmation" levélben lehet megváltoztatni. A 9-es misére be lehet állandóra 

jelentkezni, akinek nehéz a regisztráció.  A 11 órás misén különösen kérjük a pontosságot, mert nem tudjuk fenntartani 

a helyet a későn jövőknek. 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
 

Vasárnap / Sunday (13) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; †dr. Heim Zsuzsannáért; †Fekete Éváért és 

Cipriánért; for  the Catholic Church in Arizona and in the city of Scottsdale; blessings on Ryan Carvalho and 

family 11:00 Veronika felgyógyulásáért; Rozinka István felgyógyulásáért; Varga Ferenc lelki békéjéért; 

nemrég †Staub Annáért és Török Péterért; †Kulcsár Máriáért; †Fekete Éváért és Cipriánért; †Zydron 

Lászlóért, születésnap; †Dési Endrénéért, 45. évforduló; †Molnár Józsefért; †Majthényi Lászlóért; †Antal 

Zsuzsanna emlékére, évforduló; †Kósa Szabó Hedvigért; †id. Gáspár Rezsőért; †Schröder Éváért; †Kóré 

Juliannáért; †Engyel Teréziáért; †Szárics Istvánért és Margitért; †Bata Annáért; †Benkő Pál Györgyért, 3. 

évforduló; †Acsai Ferenc és Ferencnéért; †Maczó Máriáért 

Hétfő / Monday (14) Saints Cyril and Methodius 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the 

recovery of Veronika; for Magda and László Nádai; for Andrew Peter Smith; for the special intention of 

Maricel & Danny Rotheram; thanksgiving from Jay Sazon for blessings received; for blessings and healing of 

Gene Sazon; good health and happiness for Peter Carvalho and family; blessings on Sang Hwa Park and 

family; for the intentions of Yuen Han Yam; for †Mark Pomponio 

Kedd / Tuesday (15) Saint Claude La Colombiére 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for 

†Baby Hone and Jane Louie; for healing and protection of Adelaide Catalan and her children; thanksgiving 

from Gene and Linda; good health and happiness for Simone Carvalho and family 

Szerda / Wednesday (16) 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for †Cong Bet and Ellie 

Aguilar; blessings on Helen Gonsalves and family; for the intentions of Mufide Mary Rende; for the Rende 

family, especially Fevziye and her brothers 

Csütörtök / Thursday (17) 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; for †Rolly 

Perez and Robert Pelayo; good health and happiness for Lucia and George Carneiro 

Péntek / Friday (18) 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for †Varazsdi Anna; for blessings 

on Ditas Reyes on her birthday; for the healing of Noel Viola and Patricia de Veyra; for the forgotten souls in 

Purgatory 

Szombat / Saturday (19) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; for the healing of Amy Sevilla 

and for †Angel Sevilla; blessings on Peter Carvalho and family 5 PM for Etelka and †Pál 

mailto:szte.treasurer@gmail.com
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/05/95ea-Screening-poster-retail-entrance-TPH.pdf
https://stetoronto.org/miserend/
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Saint Elizabeth of Hungary R.C. 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 FEBRUARY 13, 2022 
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 week we are invited to reflect on the Beatitudes which can be ours when we trust in the Lord. (Lk 6, 17-

26). After receiving the mission last week, we are reminded that proclaiming the Kingdom of God implies 

living in that reality ourselves! You could not offer what you do not already have! Living in the Kingdom 

implies making personal, lasting choices about how we live! The Beatitudes are the new Law, the new way of 

life: embracing our brokenness and do not hide from the injustice in our world but turn to God in hope!  

To help this renewal, Pope Francis has invited us to the SYNODAL WAY: a two-year global process of 

listening to the faithful that will help the Church reflect on how we can do God’s will in the world today? We 

invite you to stay with us 15 minutes after this Vigil Mass last time for a short introduction, personal prayer 

and sharing about the great topics of “community, listening and participation on our Mission.” 

The Synodal Way is at the service of the mission of the Church, in which all members are called to participate. 

We can live our mission by recognising our talents: 

 What is the mission of our community? What areas of mission are we neglecting?  

 Do you know your talents? How can you share your faith and talents with others?  

 Do you know your talents of those sitting in the pews? How could we invite others to be followers of Christ? 

 Where do you see your place in our Mission? What hinders and what helps to be active in mission?  

Have a peaceful weekend, Yours in Christ, Fr Tamas 

 

WE INVITE YOU IN FEBRUARY 

12. 4,30pm: Adoration and 5pm: Vigil Mass, followed by the Synodal Way Reflection III.  

13. 5pm: Meeting of the Task Force of the English-speaking community: Any suggestion? 

16. 11-12pm: Online Novalis Discussion: What is synodality? Register here) 

19. 7-10: Contemplative prayer group. 4,30pm: Adoration and 5pm: Vigil Mass 

20. 3pm: Haitian Mass in Creole 

PRAY WITH POPE FRANCIS in February for religious sisters and consecrated women; thanking them 

for their mission and their courage; may they continue to find new responses to the challenges of our times. 

FOR A SAFE ENVIRONMENT 

Please stay home if you are not feeling well (you have fever or flu-like symptoms), you need to self-isolate. Before 

visiting our parish please self-screen at the following link and follow the recommendations. Please USE MASK AND 

KEEP 6 FOOT DISTANCE.  

We thank you deeply for all your donations! 

Please, consider online donation for our community and contribute through „pre-authorized giving” 

(PAG) which is considered to be the best way. Use PAYPAL or donate online by credit card at 

stelizabethofhungary.archtoronto.org: select our parish in East Toronto. 

We continue our Fundraising appeal for the COURTYARD PATIO structure that enables outdoor 

programs in this COVID era (Café, etc.): a light, covered structure that also connects the office and 

church hall entrances. The projected cost (with the new Street sign): $50,000. 

The 2021 tax receipts were mailed, you have probably received them by now. If you have any questions, please write 

or phone the accountant: szte.treasurer@gmail.com or at 416-225-3300 ext. 302. Those who made donation through 

the English-language website will receive a receipt from the archdiocese. In the case of a one-time donation, the 

receipt is sent out, by e-mail, immediately after processing. In the case of recurring donations, the receipt is issued by 

February 28, again by e-mail. Donations are forwarded by the archdiocese to the parish monthly. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:StElizabethofHungary@archtoronto.org
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8v0EoBprQUOg_djMs1ElXA
https://slmedia.org/blog/pope-francis-prayer-intention-for-february-2022
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/05/95ea-Screening-poster-retail-entrance-TPH.pdf
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

