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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 6.     

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 múlt heti elutasítás után, most az egyszerű halászok meghallják Jézus szavát: “Evezz a mélyre…” (Lk 5,1-

11) Bár ez ellene mond tapasztalatuknak, de megteszik: “hátha mégis” nyitottsága teszi lehetővé a csodát, 

ami átformálja szívüket, életüket. Te mersz-e a mélybe, az ismeretlenbe lépni, ha Jézus hív? (Out of box – 

ahogy a kép mutatja!) Meghallod-e egyáltalán Jézus szavát? 

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 

három vasárnap szánj arra 15 percet, hogy velünk maradj a mise után még a templomban, hogy együtt 

elmélkedjünk a “közösség, meghallgatás, részvétel” nagy témáiról.  

 

„Last Call” Február 26 - április 2: Ikonfestő műhelyt szervezünk templomunkban, hat szombaton át 9am- 

4pm között. Info: ria_sunshine@hotmail.com 

Áldott, pihentető hétvégét!  

Szeretettel, Tamás atya 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Vedd észre, hogy hol vagy 

bezárva/bezárkózva a saját buborékba? 2. Figyelj Jézus hívására és merj bátran lépni. 3. Hol és 

hogyan tudsz nyitni mások felé, akik veled vannak a jézusi úton? 4. Figyelj arra a héten, hogy hol 

tudsz hétköznapjaidban „a mélyre evezni”, ahol kitisztul életed és lehetőség van a csodára! 

 

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 

vasárnap 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
mailto:ria_sunshine@hotmail.com
https://youtu.be/QOcFkan2w24
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2022-januar-30
https://youtu.be/DN_9xPgAI1Q
https://vimeo.com/672616455
https://youtu.be/VW6EKJC1WS8
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! 

04. 7am-7pm: Elsőpénteki szentségimádás. 7pm: mise, majd taizei imaóra 

06. 9am és 11am (online is) gyertyaszentelő misék, gyerekliturgia  

A Zsinati Út 2. 15 perces reflexiója a misék után (részletek lent) Mária Kongregáció találkozó  

10,20-10,50am, illetve 12,20-12,50pm: főkonzulátusi tájékoztató a hazai választásokról a hall-ban. 

12-2pm: MIK-Ifjúsági találkozó. 12,30-Elsőáldozási felkészítő, 3pm: bérmálási felkészítő online   

10-1pm: Könyvtár nyitvatartás 

07. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

08. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

09. 12pm: Bibliaóra, Nagymamák imája. 12,30-3pm: Nyugdíjas Klub, Könyvtár 

10. 1pm: Belvárosi Mise (Rákóczi Villa) 

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

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

Töltött káposzta vásár, készíti Remsei Marika a segítőivel. Előre kérjük megrendelni az irodán, vagy 

vasárnap (feb. 6) a misék után. $2.50 darabja, négyesével lesz csomagolva. A tiszta bevétel a 

templomudvari patio építésére lesz fordítva. 

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

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: 905-739-6794 

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

néhány közeli család ezt egyben szervezi. 
 

A ZSINATI ÚTON (2.) 

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 a következő három 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: 

A MEGHALLGATÁS ÉS MEGSZÓLALÁS KÉPESSÉGE 

MEGHALLGATNI EGYMÁST ÉS ISTENT: A közösségi részvételhez az első lépés az őszinte 

meghallgatás. Ehhez előítéletek nélküli elmére és nyitott szívre van szükség. 

 Téged meghallgatnak a közösségünkben? Milyen mikor igen és milyen, amikor nem? 

 Te meghallgatsz másokat? Például a fiatalokat? Mennyire hallgatjuk meg azokat, akik a „periférián” 

vannak (a másként gondolkodók, a hitet keresők, vagy akár a nem vallásos emberek)? Hol teremthetünk he-

lyet az ő meghallgatásukra?  

 Hogyan szól Isten hozzád ... és hozzánk, mint közösséghez?  
 Miben kellene fejlődnie a közösségnek és neked a meghallgatás terén? 

MEGSZÓLALNI BÁTRAN ÉS BIZALOMMAL: Mindannyiunk meghívása, hogy szabadon, igazságban 

és szeretetben beszéljünk. 

 Ki tudod mondani bátran, őszintén és felelősségteljesen véleményedet a közösségünkben? Mi segíti és 

mi gátolja a megszólalást? Mire lenne szükséged, hogy bátrabb és őszintébb tudj lenni?  

Mi segíti és mi gátolja a bátor, őszinte megszólalást Egyházunkban és a társadalomban? 

 

A SZINÓDUS IMÁJA 

Előtted állunk, Szentlélek, és a te nevedben gyűltünk össze. 

Egyedül te vezess minket, lelj otthonra a szívünkben; 

taníts minket a követendő útra, és arra is, miként járjunk rajta. 

Gyengék és bűnösök vagyunk; Add, hogy ne szítsunk zűrzavart. 

Ne engedd, hogy hitbeli ismereteink hiányosságai tévútra vezessenek, 

vagy hogy részrehajlás befolyásolja döntéseinket. 

Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, 

Groundhog%20Day%20(https:/ww5.0123movie.net/movie/groundhog-day-3660.html?play=1)%20a%20változásra%20való%20képességről
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/87253134833
mailto:disznotoros.vasar@gmail.com
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hogy együtt haladhassunk az örök élet felé, és ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami helyes. 

Mindezt tőled kérjük, aki minden időben és mindenütt munkálkodsz, 

az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön örökké. Ámen. 

 

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 22,065 dollár adomány összegyűlt. Köszönjük szívből adományaikat! 

 

 

Ezen a héten postai úton kiküldésre kerülnek a 2021 évi adónyugták. 
 

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 hőemelkedés-

sel (37.5 C/99.5 F felett) nem szabad a templomba lépni! Kérjük a MASZK szabályos és folyamatos 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 körkörö-

sen, azaz középen vagy az ablakok mellett menjünk vissza helyünkhöz. A hall-ban lévőkhöz az áldoztató lemegy, kérjük, maradja-

nak 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 Mise-

rend/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. 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 (6) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Tandi Mihályért, 90 születésnapjára; †Tandi Teréziáért, 5. évf.; 

†Gorzó Gyuláért és élő és †családtagjaiért; †Darabánt Ilonáért és élő és †családtagjaiért; †Bécsi Mátyásért és élő és †családtagjaiért; 

†Viszt Máriáért, †Drágán Máriáért és †Horváth Ferencért; a tisztítóban lévő elhunytakért; wedding anniversary blessings on 

Sharmila and Mario Colaco; for †Pai Tsu Lim 11:00 a Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; Veronika felgyógyulásáért; Hausenblasz 

Katalinért; †Vásárhelyi Péterért; †Bodó Edithért, 6. évf; †Koleszár Ferencért; †Léránt Etelkáért; †Szendi Icáért és Lajosért; élő és 

†Szendi és Szervó családtagokért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért; †Lukács Ibolyáért; †Nigriny Máriáért; †Szőke Rózsáért 

Hétfő / Monday (7) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika; for the healing and protection of 

Antonia Dytoc and family; for †Ignacio D'Silva; for blessings on Rebecca Warren on her birthday; for †Fr Fernando Suarez on his 

death anniversary; good health and happiness of Ryan Carvalho and family; for †Pai Tsu Lim; blessings on Sister Bibiana and her 

colleagues who are renewing their vows. 

Kedd / Tuesday (8) 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for †Yick Mei Ying and †Yip Mui; for blessings on Freddie 

Artes on his birthday; for guidance and protection of Aidan and Miles; for †Bernadette Carvalho; good health and happiness for 

Simone Carvalho and family 

Szerda / Wednesday (9) 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for †Susan Severino; for the healing of Fr Jeff 

Shannon; good health and happiness for Fred and Jeswyn Devas; for †Dulcie Ramola Saroea 

Csütörtök / Thursday (10) Saint Scholastica 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; for blessings 

and protection of Adelaide Catalan and her children; blessings on Fr. Roshan and his mission in PNG; birthday blessings on Danny 

Rebello; wedding anniversary blessings on Geraldine and Danny Rebello; good health and happiness for Elizabeth and Deacon 

David Quail 

Péntek / Friday (11) Our Lady of Lourdes 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for  the Catholic Church in 

Arizona and in the city of Scottsdale; for †Majthényi László; for blessings on Celestino Linay on his birthday; for blessings on 

Krystle Bautista; birthday blessings on Anil Colaco, Nikhil Colaco and Milton Vaz; good health and happiness on Jimmy and Lan 

Loo 

Szombat / Saturday (12) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; for  the Catholic Church in Arizona and in the city of 

Scottsdale; thanksgiving from Gene and Linda; good health and happiness for Peter Carvalho and family; blessings on Monica and 

Janez Hlebanja and family; 5 PM for Etelka and †Pál; for †Bohuslav Jelinek and Helen Vallari 

Temetés: †Engyel Teréz (93) gyászmiséje április 30-án lesz 12 órakor templomunkban 

Köszönet adományozóknak: †Bodó Edith emlékére: Bodó család. †Engyel Teri emlékére: Peterdy Mihály, Tóth Károly és Ilonka. 

†Fekete Éva emlékére: dr. Forbáth Péter 

ENNYI SZÜKSÉGES: 50,000 $ 

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

>#&@{}<;> 

EDDIG ÖSSZEGYÜLT: 22,065 $ 

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

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 6, 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!  
In the Gospel I feel peace, enough space and time to listen to Jesus. (Lk 5,1-11) Look at Peter and his friends: 

having fished all night without success, the disciples respond to Jesus’s invitation to ‘put out into deep water’ 

– it does not make too much sense for the professionals, but Peter is able to step out of the box and they are 

rewarded with an enormous catch of fish. Nevertheless, the miracle let Peter face his sinfulness, limitations, 

fears… God never stops believing in us however we need a second choice. We need to find the courage to 

respond to his invitation. Imagine this kind of freedom, courage, and joy!  

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 the coming 3 Vigil Masses for a short introduction, personal 

prayer and sharing about the great topics of “community, listening and participation.”  

LISTENING requires an open mind and heart, without prejudice.  

 How much do you feel that the Church listens to you? How might my local Church listen better? 

 How is God speaking to us through voices we sometimes ignore?  

 How are the laity listened to, especially the young people? What helps or inhibits our listening?  

 How well do we listen to those on the periphery? 

A Last call: February 26 to April 2: Icon Painting Class instructed by Ria Kinghorn, involving 6 full Satur-

days from 9am to 4pm. Info: ria_sunshine@hotmail.com 

Have a peaceful weekend, Yours in Christ, Fr Tamas 

WE INVITE YOU IN FEBRUARY 

04. 7am-7pm: First Friday Adoration. 7,30-8,30pm: Adoration with Taize music ministry 

05. 4pm: Adoration and 5pm: Vigil Candle Mass with the music ministry of the Holy Trinity Community, 

followed by the Synodal Way Reflection II.  

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

16. 11-12pm: Online Novalis Discussion: What is synodality, and why does it matter to ordinary Catholics 

today? Register here) 

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, and you can expect to receive them shortly. Many thanks again! 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:StElizabethofHungary@archtoronto.org
mailto:ria_sunshine@hotmail.com
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

