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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. január 16.     

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! 

A vasárnapi evangélium (Jn 2,1-11) a kánai menyegző örömébe visz el minket. Mária anyai szeme veszi észre 

az örömet veszélyeztető hiányt: „fogytán a bor”. Ő viszi bizalommal Jézushoz a bajt és bízza rá egészen: 

“Tegyetek mindent, amit mond!” Kérhet-e többet tőlünk? Mária hite és a szolgálók cselekedete alapozza meg 

a csodát.  A te feladatod, hogy vedd észre: mi hiányzik igazán életedből? Mit tudsz te tenni érte? Mit kell 

rábízzál teljesen Istenre? Igen, ez olyan, mint egy bizalom-gyakorlat, amikor becsukott szemmel hátra dőlsz, 

bízva abban, hogy a mögötted álló megtart téged (lásd a képet). 

Ez érvényes az egyéni életünkre és a közösségre is: az ökumenikus imahéten a keresztények egységéért 

imádkozunk, ami a saját életünk rendezésében kezdődhet el.  

 Kedden emailben kiküldtük a Plébániai Beszámolót a 2021-es évről. Aki ezt nem kapta meg, az 

kérjük, hogy vegye fel nyomtatott formában a misék után a bejáratnál. 

 Imádkozzunk a sok betegért – és fokozottan ügyeljünk arra, hogy tünetekkel ne jöjjünk templomba! 

Még mindig kívánok áldott, bizalmat és reményt hozó évkezdést! 

Szeretettel, Tamás atya 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Mi hiányzik az életedből? Mit kell rábízzál Istenre, hogy meg 

tudja újítani, “tölteni” tartalommal? 2. Vedd észre a “jeleket”, ahol Isten megáldja életed! 

 

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

BIBLIAÓRA, a megújult szombati kétperces ÜZENET és TANÚSÁGTÉTEL és a GYEREKLITURGIA 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 JANUÁRBAN FERENC PÁPÁVAL az igaz testvériségért: azokért, akik hátrányos 

megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, 

ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.  
  

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/vQR_KfJ1ZvQ
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2022-januar-9
https://youtu.be/2wdSgul67Ng
https://vimeo.com/663204472
https://youtu.be/RClXhdVIOrQ
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://kattima.hu/hu/app/pray/ferenc-papa-imaszandeka-az-igaz-testverisegert-2022-januar-59908
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR 2022 január - az online programokat külön jelöljük! 

15. 7-10am: Kontemplatív imacsoport, közben angol mise 7,30am  

11am: Könyvklub online: Zend Lóránd (Olvasható anyag online és a könyvtárunkban is elérhető) 

 Magyar Iskola és cserkészet indul online (A Cseperedő januárban szünetel.) 

16. 9am és 11am (online is) misék. Elsőáldozási felkészítő. Gyerekliturgia online  

16-23. Imahét a Krisztus-hívők egységéért (részletek lent) 

17-28. A bejárati rész újra csempézése (közben is tudjuk a templomot használni, de hétközben a misékre a 

bejárat Hall-on keresztül fel a hátsó vészkijárat lépcsőházán át)  

17. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

18. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM. 1-3pm: A Washingtoni csoportunk online találkozása 

19. 7.30pm: Egyháztanács – kérjük a kérdéseket és javaslatokat eljuttatni a tagokhoz!  

20. 8pm: az adventi lelkigyakorlatos csoport online utótalálkozója 

22. 2pm: Ökumenikus Ima a kereszténység egységéért (online, a baptista közösségből) 

23. 9am és 11am (online is) misék. Elsőáldozási és bérmálási felkészítő. Gyerekliturgia online 

25. 1pm: Oláh Imre online orgonakoncertje (https://stjamescathedral.ca/la-nativite-du-seigneur)  

6pm: Műszaki-építési bizottság ülése az idei feladatokról 

26. 8pm: Vendégfogadó bizottság online ülése 

27.  4pm: A pénzügyi bizottság online ülése a tavalyi év költségvetési beszámolójáról 

29. 2pm: Könyvklub online élőben: Magyaródy Kati, Goldhawk, illetve The Changeling of Fenlen Forest 

(megvásárolható a plébánián). 6pm: Komolyzenei Vesperás 

30. 9am és 11am (online is) misék: a „Szinodális Út” indítása. Elsőáldozási felkészítő. Gyerekliturgia 

online 

FEBRUÁR 

Február 26 - április 2: Icon Painting Class hat szombaton 9am- 4pm. Info: ria_sunshine@hotmail.com 

 

 

JÓ GAZDAKÉNT - A BEJÁRATI RÉSZ ÚJRA CSEMPÉZÉSE 

  

 

 

Január 17-28. között fog megtörténni a templom bejárati részének újra csempézése. Öröm, hogy a 

szükséges mintegy 25 ezer dollár már MAJDNEM összegyűlt. Köszönjük szívből adományaikat és 

kérjük támogassák a szép munkát!  

 

 

Minden e célra adományozó nevét felírjuk egy-egy csempe hátuljára a beépítés előtt, így azok 

megőrzik az adományozók emlékét! 

A héten a plébánosi körlevélben számoltam be a 2021. év eseményeiről, igy röviden az anyagi helyzetünkről 

is. Nemsokára külön, részletesen számolunk be a tavalyi év pénzügyi képéről és az idei tervekről. 
 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT A KRISZTUS-HIVŐK EGYSÉGÉÉRT 

Az IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért idén január 16–23. között lesz. Mottója: „Láttuk az ő csillagát nap-

keleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2) Az üzenet az, hogy hogy Isten Jézusban közölt megváltó sze-

retete egyetemes. A messze napkeletről is jönnek őt imádni, hiszen az egész világ Megváltója ő, jöjjünk őhoz-

zá, higgyünk őbenne mi is, akik nyugaton élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben, 

szeretetben, erre vár a világ…  

A keresztények arra hívattak, hogy szóval és tettel vessenek fényt az útra, hogy Krisztus újra kinyilatkoztassék 

a nemzeteknek. Sajnos a közöttünk lévő megosztottság elhomályosítja a keresztény tanúságtétel fényét, ködbe 

burkolja az utat, és megakadályozza, hogy mások is eljussanak Krisztushoz. viszont, ha a keresztények egye-

sülnek Krisztus imádatában, megnyitják kincsesládáikat és megosztják ajándékaikat, akkor jelévé lesznek an-

nak az egységnek, amely Isten szándéka az ő egész teremtett világának. 

 Imádkozzatok az egységért: Az imahét teljes anyaga elérhető magyarul és angolul. 

 Kapcsolódjatok be online torontói keresztény közösségek közös imájába jan. 22. szombaton 2pm! 

ENNYI SZÜKSÉGES: 25,000 $ 

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

EDDIG ÖSSZEGYÜLT: 19,500 $ 

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

https://youtu.be/CpxWtfZ9YFk
http://www.robertzend.ca/bio.html
https://youtu.be/qA8EUL8R5QM
https://youtu.be/RClXhdVIOrQ
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
https://www.youtube.com/user/FHBCToronto
https://stjamescathedral.ca/la-nativite-du-seigneur
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://therumpus.net/2017/09/rumpus-exclusive-goldhawk
mailto:ria_sunshine@hotmail.com
http://meot.hu/dokumentumok/2021kereszteny/ImahetiFuzet2022.pdf
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2021-04/WPCU_2022_Booklet_EN.pdf
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SEGITSEN BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET TEREMTENI MINDENKINEK! 

 

A december 17-én bevezetett állami szabályok korlátozzák a miséken kívüli programokat. A misék to-

vábbra is maradnak. 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 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 ÁL-

DOZÁSHOZ 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 le-

megy, kérjük, maradjanak a helyükön.) Ne fogjunk kezet és NE ÉNEKELJÜNK. A MISE VÉGÉN is kér-

jük, hogy türelmesen egymás mögött teret hagyva hagyják el a templomot, hogy ne alakuljon ki tor-

lódás a bejáratnál. A misék előtt és után az udvaron már nem kell maszk, de tartsuk meg a tá-

volságtartási 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 regiszt-

rálva a Flocknote-on érkező digitális Hírnökre, vagy a magyar honlapon keresztül a pénteki Hírnök kiküldé-

se 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 9-es 

misére be lehet állandóra jelentkezni, akinek nehéz a regisztráció.  A 11 órás misén különösen kérjük a pon-

tosságot, mert nem tudjuk fenntartani a helyet a későn jövőknek. 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
 

Vasárnap / Sunday (16) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Kerpely Vilma születésnapjára; †Börcsök 

Pálért; †Tekse Gáborért; †id. Pók Gáspárért és családjáért; Magyarországon †Gila Istvánnéért; good health 

and happiness for Ting Wong; for the intentions of Marc. Maria, Jasmine and Wilfred Carvalho; for †Arcus 

Dsouza 11:00 Veronika, Ábrahám-Szabó Gizella, Majthényi Barbara, valamint Török Erzsébet és László 

felgyógyulásáért; a 89. évében nemrég †Kenedi Imréért; †Viktor atyáért, 100. születésnap; †Szakolcai 

Ákosért, 6 évforduló; †Kiss Emíliáért és Mikaczó Ferencért; †Kiss Ilonkáért és Varga Józsefért; †Kiss 

Miklósért és Ilonáért; †dr. Zubovits Kornéliáért; †Horváth Györgyért 

Hétfő / Monday (17) Saint Anthony 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of 

Veronika; for blessings on Alan Cargill on his birthday; for blessings on Freddie & Ching Artes on their 

anniversary; blessings on Ryan Carvalho and family; birthday blessings on Neil Gomes; thanksgiving to Jesus 

and Mother Mary for favours received 

Kedd / Tuesday (18) Árpád-házi Szent Margit 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; for †Rita 

Wong and †Cheng Siu Hung; for blessings on Pete & Cathy Suiza on their anniversary; good health and 

happiness for Simone Carvalho and family; thanksgiving to St. Anthony and St. Jude for favours received   

Szerda / Wednesday (19) European martyrs of the Society of Jesus 7:30 for Jesuit vocations; for the 

recovery of Veronika; for Éva and Zoli, anniversary; for blessings on Patrick & Sol Tellis on their anniversary; 

for blessings on Rodney Dioso on his birthday; for the forgotten souls in Purgatory; good health, happiness for 

Ryan Carvalho and family  

Csütörtök / Thursday (20) Esztergomi Boldog Özséb áldozópap 7:30 for the conversion of non-believers; 

for the recovery of Veronika; for blessings on Bernie & Linda Febria on their anniversary; thanksgiving to St. 

Michael and St. Mother Theresa for favours received; for conversion of sinners; good health and happiness for 

Nancy Morelli and family 

Péntek / Friday (21) Saint Agnes 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for †Ken & Imelda 

Muto; birthday blessings on Anderson Brooks; good health, happiness for Simone Carvalho and family; 

thanksgiving to St. Vincent  De Paul for favours received     

Szombat / Saturday (22) Boldog Batthyány-Strattmann László 7:30 for world peace; for the recovery of 

Veronika; for healing for Noel Viola; blessings on Peter Carvalho and family; for †Bernadette Carvalho 5 PM 

for Etelka and †Pál 

 

Temetés: †Hollóházy Attila (78) †Hankó Balázs (28) 

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 JANUARY 16, 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!  
The Gospel reminds us of God’s eternal relationship of love for his people.  The imagery of a wedding as a 

symbol of that everlasting bond is used in both the First Reading and the Gospel (Jn 2,1-11). The only 

question is whether we do live with it or not? The jars of Cana (and the jars of our life) are empty. Do you 

acknowledge your emptiness? Where do you experience emptiness in your daily life? Are you ready to “do 

whatever He says”? Do you fill the “jars” so that Jesus can transform it?  

 Last Sunday our English Task Force had its monthly online meeting. We have reflected your questions 

and suggestions, the Advent programs, and the plans for the new year. 

 In the coming two weeks we start the renewal of the entrance area. For the weekday masses please 

enter through the Hall and the side staircase at the back! 
Have a peaceful, blessed New Year and welcome Jesus into your (sometimes empty) life!  

Yours in Christ, Fr Tamas 

WE INVITE YOU IN JANUARY 

15. 7-10am: Contemplative Prayer with the 7,30am Mass in between.  

4.30 Adoration, 5pm: Vigil Mass 

16. 3pm: Haiti Mass in Creole 

17-23. The Week of Prayer for Christian Unity. Please pray for this intention (you can use the full material 

available online) or join the Service for the Greater Toronto Area that will be held at Holy Trinity Arme-

nian Apostolic Orthodox Church (920 Progress Avenue, Scarborough) on Sunday, January 23, 2022 4:00 

p.m. All are welcome to attend in person or watch the livestream on Facebook: face-

book.com/TorontoArmenianChurch  

25. 1pm: Organ Recital of Imre Oláh at the Cathedral of St. James. Join at: https://stjamescathedral.ca/la-

nativite-du-seigneur 

February 26 to April 2: Icon Painting Class instructed by Ria Kinghorn, involving 6 full Saturdays from 

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

PRAY WITH POPE FRANCIS in January for all those suffering from religious discrimination and 

persecution; may their own rights and dignity be recognized, which originate from being brothers and sisters 

in the human family.  

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. 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 Toron-

to. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:StElizabethofHungary@archtoronto.org
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2021-04/WPCU_2022_Booklet_EN.pdf
https://stjamescathedral.ca/la-nativite-du-seigneur
https://stjamescathedral.ca/la-nativite-du-seigneur
mailto:ria_sunshine@hotmail.com
https://thepopevideo.org/
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

