
   
 

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: 2022. február 20.     

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 hegyi Beszéd “Boldogságai” útkereszteződések, ahol dönthetsz Jézus mellett. S ha következetes vagy, ha 

„mersz a mélybe evezni”, akkor hamar eljutsz az ellenség szeretetének kihíváshoz. (Lk 6, 27-38) Te hogy állsz 

ezzel? Tudsz-e feltétel nélkül szeretni egy nem szeretett személyt is? Akarsz-e valóban ingyen, minden elvárás 

nélkül jót akarni annak is, akitől ezt nem várhatod el? (Erre utal a fenti kép.)  

Köszönjük, hogy háromszor is velünk maradtál a mise után, hogy megismerjük a “közösség, meghallgatás, 

részvétel” nagy témáit. Most arra hívunk, hogy egyénileg töltsd ki az érsekség kérdőívét (részletek lent) 

Jó hír, hogy a tervezett formában szabadulunk fel a lezárásoktól: február 17-től nincs szükség mise 

regisztrációra – a vasárnap 11 órás mise kivételével, ahol a létszámkeret tartása miatt van még erre szükség. 

Jó hír, hogy újra lehet énekelni a miséken és a kórusok is működhetnek. Bár most már lehetne perselyezni 

mise közben, de maradunk annál, hogy hátul elérhető a persely, illetve a vendégfogadó csoport a mise végén a 

kijáratnál tartani fogja. (Ezáltal szeretnénk a mise alatti figyelmet és csendet megtartani, ahogy ez szépen 

kialakult.) Hasonlóan megtartjuk az áldozásnál a soronkénti felállást, ami hasonlóan az áldozás csendes 

méltóságát erősítette fel. 

Áldott, pihentető hétvégét! Szeretettel, Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1) Ne a rosszra válaszolj, hanem keresd meg és 

mutasd fel a jót a másikban! 2) Vedd észre: kit zársz ki életedből, mert nem szereted, mert “közömbös” 

vagy nem tetsző számodra? 

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/uPGCL3ExxFo
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2022-februar-13
https://youtu.be/WQwbdXY0iOU
https://vimeo.com/677827101
https://youtu.be/WyHk1ttBk5I
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 FEBRUÁR - az online programokat külön jelöljük! 

19. 7-10am: Kontemplatív imacsoport 

20. 9 és 11am (online is) mise- Házasságok megáldása: jelezzék az irodán a házassági kerek évfordulókat! 

MIK lángosvásár elvitelre 12,30: Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő. 10-1pm: Könyvtár nyitva 

5-6pm: Zoom beszélgetés a házasságok megerősítéséről 

21. Family Day.7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

22. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM.  

23. 12pm: Bibliaóra, Nagymamák imája. 12,30-3pm: Nyugdíjas Klub, Könyvtár   

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 6-9pm: 905-738-6794 

26. 6pm: Vesperás Oláh Imre orgonaművésszel. Program: Choreae Hungaricae arr. for organ by Istvan 

Koloss; "Nun freut euch, lieben, Christien G'mein" Choral Prelude by J.S. Bach; Prelude, Fugue et 

Variation by Cesar Franck; Fugue in e minor "The Wedge" BWV 548 by J.S. Bach 

27. 12,15-13,30pm: Zsinati záró beszélgetés (Hall. Részleteket lásd lent) Újraindul a CAFE12! 

 

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. 
 

A „HÁZASSÁGOK” VASÁRNAPJA 

Az 1981-ben Amerikából útnak indult, február második vasárnapján megrendezett kezdeményezéssel a 

figyelmet arra próbálják felhívni, hogy léteznek jó, boldog és tartós házasságok is. 

1. Hívunk egy közösségi imára, amibe otthon tudsz bekapcsolódni: Novéna ima Szent Józsefhez február 

20-tól. Az ima magyarul és angolul is megtalálható: 
Szent József, ki oly nagy és erős védelmezőnk vagy, és kérésed oly gyorsan jut el Isten trónja elé,  

eléd helyezem minden aggodalmamat és kívánságomat. 

Szent József, támogass hathatós közbenjárásoddal, és kérd isteni Fiadtól, áldjon meg engem minden lelki 

ajándékkal, Krisztus, a mi Urunk által,  

hogy mennyei segítségedben részesedvén hálát és hódolatot adhassak a legszeretőbb Édesapának. 

Szent József, soha nem unom meg szemlélni, ahogy Jézus alszik a karodban; közeledni sem merek, amíg Ő 

alszik a szíveden. Helyettem is öleld át szorosan, adj egy csókot a fejére a nevemben, és kérd meg, hogy 

viszonozza a csókot, amikor majd utolsót lélegzem. Szent József, haldoklók védőszentje, imádkozz értem! 

Ámen. 

 

2. A MISÉKEN KÖZÖSSÉGÜNK HÁZASSÁGAIÉRT IMÁDKOZUNK. Szeretnénk megáldani minden 

házasságot közösségünkben, de különösképpen a jubilálókat. Kérjük, hogy küldjétek be az irodába azon 

jubilálok nevét, akik 5 vagy 10. (és ezek többszöröse) éves évfordulójukat ünneplik! 

3. Fogadjatok szeretettel egy IMALAPOT, amit a misék végén osztunk. 

4. „STAYING A FAMILY” címmel egy csodálatos magyar videósorozatot szeretnénk megosztani. A magya-

rul és angolul elérhető egészen rövid videók egy-egy konkrét házaspár nehéz történetét osztja meg és hogy 

mégis mi segített nekik együtt maradni. A megadott oldalon több videó látható, amiből mi plébániai facebook 

oldalon fogjuk megosztani az 1. részt (2021: 2 videó volt). Aki szeretné megosztani tapasztalatát, kérdéseit 

erről a részről, azt várjuk zoom beszélgetésre MAGYARUL febr. 20 vasárnap 5-6PM vagy ANGOLUL: 

6,30-7,30PM.  
 

 

A ZSINATI ÚTON – A KÉRDŐIV AZ EGÉSZ EGYHÁZ SZÁMÁRA 

Köszönjük, hogy háromszor is velünk maradtatok a mise után, hogy megismerjük a “közösség, meghallgatás, 

részvétel” nagy témáit. Most arra hívunk, hogy egyénileg töltsd ki az érsekség kérdőívét, ahogy ezt teszik 

a világ többi egyházmegyében is.  Az online kérdőív a torontói egyházmegye honlapján, illetve a kijáratnál 

osztott nyomtatott lapon is (ezeket be lehet egyénileg küldeni az érsekségre vagy az irodán leadni és mi 

egyben beküldjük.) Az érsekség ezt összesiti, először helyben, majd kanadai szinten és azt küldi fel Rómába. 

A világra kiterjedő összesítést után, ősszel fogjuk ennek első reflexióját megkapni Rómából. 

https://youtu.be/WyHk1ttBk5I
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/87253134833
mailto:disznotoros.vasar@gmail.com
https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-szent-jozsef-ima-ami-soha-nem-hagy-cserben
https://www.archtoronto.org/en/offices-and-ministries/sub-sites/marriage/marriagesunday/for-parishes/novena-prayer-to-st.-joseph/
https://www.faludifilmedia.hu/blog/csaladban-maradva
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://www.archtoronto.org/en/outreach/news/archdiocesan/the-synod-on-synodality-share-your-thoughts/
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Kérjük, hogy a kérdőív kitöltése során is jegyezd fel magadnak mindazon kérdéseket és javaslatokat, 

amiket fontosnak tartasz, főleg közösségünk jövője szempontjából. Ezek megosztására lesz lehetőség immár 

személyesen február 27. vasárnap 12,15-13,30pm között, egy jó kávé mellett! 

 

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 több mint a fele adomány összegyűlt: Köszönjük szívből adományaikat! 

 

 

 

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 türelmesen egymás mögött teret hagyva hagyják el a templomot, hogy ne alakuljon ki torlódás a bejá-

ratnál. A misék előtt és után az udvaron már nem kell maszk, de tartsuk meg a távolságtartási szabályokat!  

REGISZTRÁCIÓ már csak a 11órás misére szükséges: online a Flocknote-on vagy a magyar honlapon a Mise-

rend/Regisztráció címszó alatt. (Misére online regisztrálni az tud, aki be van regisztrálva a Flocknote-on érkező digitá-

lis 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. 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 (20) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; †Kovács Jánosért és Erzsébetért; †Benke 

Gabrielláért; †Kocsis Helenért; good health and happiness for Ryan Carvalho and family 11:00 Veronika 

felgyógyulásáért; Inokai Koppányért és Thököly-Inokai Ildikóért, 18 éves házassági évfordulójukra; †Némedi 

szülőkért; †Ernstért, 15. évforduló; †Rémiás családtagokért; †Écsy Katalinért, 3. évforduló; †Dolmányos 

Ferencért, 45. évforduló; †Fitter Istvánért; †Engyel Terézért; †Jákó Júliáért; †Hummel szülőkért és Imregh 

családért; †dr. Záhonyi Józsefért, 20. évforduló; †Pável George-ért, 16. évforduló; †Zádor József édesapa és férj 

lelki üdvéért 

Hétfő / Monday (21) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika; for blessings on 

Noel Viola on his birthday; for †Deutsch Lajos Sr and †Deutsch Lajos Jr; birthday blessings on Viola Fonseca 

Kedd / Tuesday (22) The Chair of Saint Peter the Apostle 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; 

for †Wui Yeuk M.; for Angelina Mojica, 80. birthday; good health and happiness for Simone Carvalho and family; 

birthday blessings on Annie Braganza 

Szerda / Wednesday (23) Saint Polycarp 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for blessings on 

Cecile Cruz on her birthday; birthday blessings on Laura Lee 

Csütörtök / Thursday (24) 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; for †Anthony 

Yam and †Yam Chuk Chi; for †Lus John Moraes; birthday blessings on Sarah Tayag 

Péntek / Friday (25) 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for †Dip Han L.; for †Joyce 

Fernandes; good health and a complete recovery for Rev. Fr. Tamas Forrai 

Szombat / Saturday (26) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; for †Varazsdi Anna; for blessings on 

Pamela on her birthday; for blessings on Linar and Rose on their anniversary; blessings on Peter Carvalho and 

Family; for †Sebastian Carvalho; good health and happiness for Christina Shin and Steve Song 5 PM for Etelka 

and †Pál; for †Pál Veronka; for †Walter Hawkins 
 

Temetés: †Fekete Éva (82) gyászmiséje február 26-án lesz 10 órakor templomunkban 

†Tóth Éva gyászmiséje február 26-án lesz 2 órakor templomunkban 

ENNYI SZÜKSÉGES: 50,000 $ 

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

>#&@{}<;> 

EDDIG ÖSSZEGYÜLT: 28,386 $ 

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

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 20, 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!  
After the beatitudes the readings speak about the compassion, love and mercy of God, and of our calling 

according to that. The love of the enemies explores the consequences for a new, mission-oriented life: do not 

judge, do not condemn, give and forgive always…Do it freely, without hidden costs and expectations! Is it 

possible? The last verses make it clear that the demands of the kingdom can only be understood in the light of 

our relationship with God. 

Thank you for taking time in the last weeks to better understand the Synodal Way and its great topics of 

“community, listening and participation.” Now we are inviting you to fill the online questionnaire of the 

Archdiocese individually. Please, in between make your notes about all your questions or suggestions:  You 

are invited to share these insights personally on the 26. Febr. Sat. 8-9am!  

We had a good meeting of the Task Force of the English-speaking community preparing our Lenten pro-

grams. Thanks for their engagement and creativity! 

Have a peaceful weekend, Yours in Christ, Fr Tamas 

 

WE INVITE YOU IN FEBRUARY 

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

20. 3pm: Haitian Mass in Creole  

6,30pm: "Staying a Family." Join us for a Zoom sharing in English. 
26. 8-9am: Sharing of your insights and suggestions regarding the Synodal Way.  

4,30pm: Adoration and 5pm: Vigil Mass, followed by Music Vesper at 6pm with Imre Olah organist. 

Program: Choreae Hungaricae arr. for organ by Istvan Koloss; "Nun freut euch, lieben, Christien G'mein" 

Choral Prelude by J.S. Bach; Prelude, Fugue et Variation by Cesar Franck; Fugue in e minor "The Wedge" 

BWV 548 by J.S. Bach 

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. 
 

MARRIAGE SUNDAY 

1) We invite you to a Novena Prayer to St. Joseph from 20. February. In an age in which there are many 

distractions from marriage and the family, the grace of the sacrament of marriage is a support and inspiration 

to those living out their commitments faithfully. A prayer of thanksgiving serves also as a reminder of God's 

plan for married couples and allows a time of reflection in the midst of a busy life. 

The Novena to St. Joseph is most appropriate. St. Joseph, as the husband of the Blessed Virgin Mary and the 

step-father of Jesus, is a model for all fathers, just as the Holy Family is a model for all families. Catholics are 

asked to pray for St. Joseph’s intercession for the preservation of the dignity and sanctity of marriage. 

2) Celebrating the Jubilees: During the Mass, we will pray for the marriages in our community. Please send 

us the names of couples celebrating their fifth or tenth (or multiples thereof) wedding anniversaries. 

3) Please accept our gift, a small prayer card. 

4) We would like to share a series of videos called "Staying a Family." This series consists of several short 

videos, each with the story of one difficult marital situation and describing how the couple managed to remain 

married. You can access these videos at the link provided. We will reflect about and share the 1. video on our 

Facebook page. We welcome anyone who wishes to share their own experiences in a Zoom sharing on Feb-

ruary 20th at 6:30 PM in English. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:StElizabethofHungary@archtoronto.org
https://www.archtoronto.org/en/outreach/news/archdiocesan/the-synod-on-synodality-share-your-thoughts/
https://m.youtube.com/playlist?list=PLsdbeUk7IStfsLAO3grvSviB1EnzbPAQ9
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://slmedia.org/blog/pope-francis-prayer-intention-for-february-2022
https://www.archtoronto.org/en/offices-and-ministries/sub-sites/marriage/marriagesunday/for-parishes/novena-prayer-to-st.-joseph/
https://m.youtube.com/playlist?list=PLsdbeUk7IStfsLAO3grvSviB1EnzbPAQ9
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://us02web.zoom.us/j/3976980522

