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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 23.     

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 názáreti történetben rácsodálkozhatunk arra, hogy milyen erős lehetett Jézus szeretet-tapasztalata az Atyá-

val, hogy ilyen tudatossággal tud elindulni küldetésében! (Lk- 1,1-4; 4,14-21) Lehetséges-e ez a te életedben? 

Vágysz-e rá? De egyáltalán mi a te hivatásod? Az első lépés számunkra is az Ige meghallgatása azaz a tuda-

tos, örömteli figyelem Isten szavára! 

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. Erről olvashatsz lejjebb és 

ezért fogunk imádkozni most vasárnap! 

Áldott, pihentető hétvégét! Sétáljatok nagyot a szép téli tájban! 

Szeretettel, Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Megszólított-e valamikor téged a Szentírás? 

Vágysz rá? Teremtesz-e lehetőséget arra, hogy megszólítson: olvasod egyáltalán? 2. Megtaláltad-e, hogy 

mi a te hivatásod? 

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 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 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/qA8EUL8R5QM
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2022-januar-16
https://youtu.be/T-_qo3_O6sQ
https://vimeo.com/668478968
https://youtu.be/WRD6oZMj8Ns
https://youtu.be/GCmOqcwmgrc
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


   
 

2 
 

TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR 2022 január - az online programokat külön jelöljük! 

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)  

22. 11am: Mennyei Ízek – Főzőklub Tausz Gyuszival: Derített Halászlé készítése online   

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

23. 9am és 11am (online is) misék: a „Zsinati Út” ünnepélyes elindítása közösségünkben.   

Elsőáldozási és bérmálási felkészítő. Gyerekliturgia online 

24. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

25. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

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 - Thalia Cook-Hansen soprano, Imre Oláh organ/piano 

30. 9am és 11am (online is) misék: a Zsinati Út 1. közös 15 perces reflexiója a misék után!  

Elsőáldozási felkészítő. Gyerekliturgia online 

 Magyar kenyér vásár ($4: krumplis, $3: rozsos) 

FEBRUÁR 

01. Közösségi és kulturális programjaink újra indulnak élőben! 

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

 

A ZSINATI ÚTON: FONTOS A SZAVAD AZ EGYHÁZBAN! 

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. A hívek helyi véleményére 

támaszkodva tartják az egyetemes zsinatot 2023-ban. 

 Nézd meg Collins érsek jó bevezetését minderről (https://bit.ly/SynodalityVideo) 

illetve B. Barron jó bevezetőjét: joint listening to the Spirit and not “democratization” 

 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.  
 

FIATALOK! TANULJATOK HAZAI EGYETEMEKEN! 

Ugye tudja minden érdekelt, hogy folytatódik a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram! Az online 

jelentkezési felület elérhető a pályázók számára (https://apply.diasporascholarship.hu/) a 2022/2023-as tanévre 

2022. január 31-ig. Bővebb info: https://toronto.mfa.gov.hu/hun/news/diaszpora-felsooktatasi-

oesztoendijprogram-2022_2023  

 

JÓ GAZDAKÉNT – KÖSZÖNJÜK AZ ADOMÁNYOKAT A BEJÁRATI RÉSZ CSEMPÉZÉSÉRE! 

CSEMPÉZÉS - Nagyon jól halad a templom bejárati részének újra csempézése. Öröm, hogy a szükséges 25 

ezer dollár 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 ado-

mányozók emlékét! 

A 2021. SHARE LIFE gyűjtés lezárult. Ebben a plébániai közvetlen gyűjtés eredménye $3,494, az érsekség-

hez érkezett a közösségünk tagjaitól $2,790. Ez összesen $6,284, mely a $12,700-as cél 49.48%-a. Hálásan 

köszönjük a rászoruló támogatottak nevében! 

EGYHÁZTANÁCS tartotta ülését a héten. Örömmel és hálával reflektáltunk az adventi és évkezdő progra-

mokra, illetve az egész tavalyi év beszámolójára, hogy minden nehézség ellenére sok áldásban volt részünk. 

Már most elkezdtük gyűjteni a javaslatokat a jövő adventre. Sajnos, két év óta megosztottak vagyunk abban, 

hogy merre is tart közösségünk, milyen hatással van ránk a covid-lezárás. E megosztottság nehezíti a közös 

tervezést, előre tekintést. 

 

https://youtu.be/7zldpzEGSSg
https://www.youtube.com/user/FHBCToronto
https://youtu.be/GCmOqcwmgrc
https://youtu.be/WRD6oZMj8Ns
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/84435434776?pwd=NjByZkg5Q1RXQzA2a0RZUllwMmc5QT09
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
https://bit.ly/SynodalityVideo
https://madisoncatholicherald.org/bishopbarron-02272020/
https://toronto.mfa.gov.hu/hun/news/diaszpora-felsooktatasi-oesztoendijprogram-2022_2023
https://toronto.mfa.gov.hu/hun/news/diaszpora-felsooktatasi-oesztoendijprogram-2022_2023
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT A KRISZTUS-HIVŐK EGYSÉGÉÉRT 

Az IMAHÉT a Krisztus-hívők egységéért azért van, mert sajnos a közöttünk lévő megosztottság elhomályo-

sítja a keresztény tanúságtétel fényét, ködbe burkolja az utat, és megakadályozza, hogy mások is eljussanak 

Krisztushoz. viszont, ha a keresztények egyesülnek Krisztus imádatában, megnyitják kincsesládáikat és meg-

osztják ajándékaikat, akkor jelévé lesznek annak az egységnek, amely Isten szándéka az ő egész teremtett vi-

lágának. 

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

SEGITSEN BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET TEREMTENI MINDENKINEK! 
 

Jó hír, hogy nemsokára újra indulnak élőben a programjaink: “Ontario to begin easing COVID-19 

restrictions on Jan. 31, with plan to lift most measures by mid-March”! 
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 épület-

ben! 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 fel-

állva, 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; to-

vábbküldéskor nem enged regisztrálni, létszámot a "confirmation" levélben lehet megváltoztatni. A 9-es mi-

sére 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 (23) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; Sass Lenke felgyógyulásáért; Kovács Éváért és Györgyért, 

házassági évfordulójukra; Kovács Ábrahám felgyógyulásáért; nemrég †Engyel Teréziáért; †Hetesi Istvánért; †szülőkért: 

Kovács Györgyért és Bukovenszki Ilonáért; †Tuza Istvánért; blessings on Ryan Carvalho and family; for †Sebastian, 

Theodolina and Stephen Carvalho 11:00 Veronika felgyógyulásáért; †Kiss Hermináért; nemrég †Engyel Teréziáért és 

Fekete Éváért; †Kiss Marcelláért; Éva †édesanyjáért; †Andrássy Ágotáért; †id. Engyel Gyuláért, 4. évforduló; hálából 

Szűzanya tiszteletére és unokákért 

Hétfő / Monday (24) Saint Francis de Sales 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of 

Veronika; good health and happiness for Jackie Grossi and family; blessings on Sang Hwa Park and family; for †Rolly 

Perez and Roberto Pelayo 

Kedd / Tuesday (25) The Conversion of Saint Paul the Apostle 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; 

for †Anthony Yam and †Yam Chuck Chi; for blessings on Yollie Limson on her birthday; for blessings on Danny & 

Remy Lopez on their anniversary; for healing and peace for Cindy Tso; good health and happiness on Simone Carvalho 

and family; for the Holy Souls in Purgatory; for †Lawrence Pangilinan 

Szerda / Wednesday (26) Saint Timothy and Saint Titus 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for 

conversion of Timothy and family; blessings on Ryan Carvalho and family; blessings on Pope Francis and the Church; 

for God’s guidance & protection on Aidan & Miles 

Csütörtök / Thursday (27) 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; blessings on Simone 

Carvalho and family; for the conversion of sinners; for God’s blessings & protection for Olivia and Sydney 

Péntek / Friday (28) Saint Thomas Aquinas 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for †Sr. Nathael; 

birthday blessings on Jasmine Carvalho, Nancy Morelli and Rowena Siqueira; blessings on Fr. Tamas Forrai; for 

blessings on Edwin and Emma Aguila 

Szombat / Saturday (29) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; good health and happiness on Peter 

Carvalho and family; blessings on Yuen Han Yam and family; thanksgiving from Gene and Linda; for all the intentions 

of the ME6 members 5 PM for Etelka and †Pál; for all the deceased members of the ME6 

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Molnár Mila 

Temetés: †Horváthné Rózsa (61) gyászmiséje január 22-én lesz 1 órakor templomunkban. 

†Lakatos Jenőné (47) gyász szertartása február 2-án lesz 2 órakor a York temetkezési vállalatnál. 

†Fekete Éva (82) gyászmiséje kora tavasszal lesz megtartva templomunkban. 

https://youtu.be/GCmOqcwmgrc
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 23, 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!  
Did you know that Pope Francis has launched the Synod: 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? The comments of the 

faithful will ultimately be discussed at a meeting of the bishops in the Vatican in 2023. 

www.archtoronto.org/synodality.  

 Watch the video featuring Cardinal Thomas Collins, Archbishop of Toronto, that explains the synod and asks 

people to participate: https://bit.ly/SynodalityVideo & the talk of  B. Barron that Synod is a joint listening to 

the Spirit and not “democratization”. 

 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.” 

 

Good news is that: 

 Ontario to begin easing COVID-19 restrictions on Jan. 31, with plan to lift most measures by mid-March 

 We started 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 weekend,  

Yours in Christ, Fr Tamas 

WE INVITE YOU IN JANUARY 

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 held at Holy Trinity Armenian Apostolic Orthodox Church on Janu-

ary 23, 4:00 p.m. on Facebook: facebook.com/TorontoArmenianChurch    

22. 4.30 Adoration, 5pm: Vigil Mass 

25. 1pm: Online Organ Recital of Imre Oláh at the Cathedral of St. James.  

29. 4.30 Adoration, 5pm: Vigil Mass  

6pm: Vesper - Thalia Cook-Hansen soprano, Imre Oláh organ/piano 

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.  

The 2021. Share Life year is closed. We have collected $6,284. Many thanks in the name of those in need!!! 
 

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.  

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:StElizabethofHungary@archtoronto.org
http://www.archtoronto.org/synodality
http://www.archtoronto.org/synodality
https://bit.ly/SynodalityVideo
https://madisoncatholicherald.org/bishopbarron-02272020/
https://youtu.be/GCmOqcwmgrc
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2021-04/WPCU_2022_Booklet_EN.pdf
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

