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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. június 19.     

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;  

Szentmise magyarul: vasárnap 11AM  

English Masses: Monday - Saturday at 7:30AM, on Sunday at 9AM 

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 to Saturday 9:30-3:30; Sunday 10-12:30 

Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula 

 
 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI! 
 

A Szentháromság ünnepén azt köszöntük meg, hogy Isten belső szeretetközösségébe von be minket (Jn16, 

12-15). Akarod? A csodálatos kenyérszaporítás történetében (Lk 9, 10-16) rácsodálkozhatunk Isten bőkezűsé-

gére, amikor mindenki jól tud lakni, teljes életet tud élni. Hogyan lehetséges ez? Úrnapján azt ünnepeljük, 

hogy Jézus egészen nekünk adja önmagát a megtört Eucharisztia jelében! Ehhez az kell, hogy rá bízd Istenre, 

azt, ahol szükséged van gyógyulásra, megerősítésre! 
 

Örömmel és hálával jelzem, hogy a héten befejeződött a teljes tetőszerkezetünk új szigetelése. Hálásan kö-

szönjük Csongrádi Ottónak és csapatának a valóban minőségi, odafigyelő munkát, ami remélhetőleg sokáig 

fogja védeni épületünket. Közben szépen halad a templom padló csempézése. Ne feledd, hogy ezért a misék a 

hallban lesznek még két vasárnap!  

 

Várunk szeretettel szombaton 1-9PM: Árpád Vezér fiú cserkész csapatunk 70. évfordulós találkozójára. Va-

sárnap, Úrnapján 9AM: angol (!) nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise. Utána szabadtéri Apák Napi- 

Évzáró Juniális: 1PM: szabadtéri mise, majd ebéd, szabadtéri sport és játékok: gyertek el egy hangulatos 

évzárásra! (hely: Orbán Balázs Társaság hamptoni piknikhelyén. A 401-ről letérni Bowmanville-57Hwy. 

északra, majd a Taunton Rd után 300 méterrel balra fordulva.)  

Áldott hétvégét! Szeretettel, Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Hogyan tudod lélekben felkészülten és 

tudatosan venni magadhoz a misében az Eucharisztiát? 2. És ha befogadtad: elviszed-e másokhoz is 

Jézust tanúságtevő keresztényként? 3. Környezetedben kinek van szüksége megerősítésre, táplálékra, 

testi lelki gyógyulásra? Segíted? 

A készületben segít a szerdai BIBLIAÓRA, a szombati kétperces ÜZENET. Most hétvégétől a nyár végéig 

NEM LESZ ELÉRHETŐ ONLINE A MISE!  

Vasárnapi olvasmányok előre elolvashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu.   

Szeretnél misét felajánlani szeretteidért? Hívjad fel az irodát vagy küld el emailben, hogy kiért ajánlod fel 

és mikorra szeretnéd a misét?  

IMÁDKOZZUNK JÚNIUSBAN FERENC PÁPÁVAL A KERESZTÉNY CSALÁDOKÉRT, hogy a 

nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.  

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://youtu.be/RgXVE1HOJzw
https://vimeo.com/713941612
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://kattima.hu/hu/app/pray/ferenc-papa-video-a-csaladokert-2022-junius-73833
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ESEMÉNYNAPTÁR JÚNIUS/JÚLIUS - az online programokat külön jelöljük! 

18. 1-9PM: Árpád Vezér fiú cserkész csapatunk 70. évfordulós találkozója  

1-4PM: Magyar Nap a Magyar Házban 

19. Úrnapja: 9AM: angol (!) nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise   

1PM: Apák Napi Juniális: szabadtéri mise, majd ebéd, szabadtéri sport és játékok: gyertek el egy 

hangulatos évzárásra! (hely: Orbán Balázs Társaság hamptoni piknikhelyén. 401-ről letérni Bowmanville-

57Hwy. északra, majd a Taunton Rd után 300 méterrel balra fordulva.) 

20. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

21. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM.  

22. 11,30AM: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub.   

7PM: A magyar, angol és haiti közösségek egyháztanácsának közös találkozója 

25. 8AM-6PM: templom nagytakarítás a csempézés után – jelentkezés az irodán! 

26. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise   

12pm: Dr. Bába Szilvia Diaszpóra kutató, Budapestről – szabad beszélgetés a diaszpóra változásáról. 

12.30PM. A vendégfogadó csoport évvégi találkozása. 3PM: Évzáró Mise Guelph-ben (St. Joseph) 

27. június 27 - Aug. 26. Rooks to Cooks (főző tábor gyerekeknek: https://www.rookstocooks.ca) & 

Snapology (lego és robotika tábor gyerekeknek) napközi nyári táborok 

JÚLIUS 

01. 7am-7pm: elsőpénteki szentségimádás. 7pm: mise magyarul, 7,30pm: Taizei ima 

03. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise, a megújított templom megáldása.   

12pm: Koncert Dobisz Áron orgonaművész és Somodai János Bence trombitaművész 

vendégszereplésével. Műsoron a következő szerzők művei fognak szerepelni: J.S.Bach, Antonio Vivaldi, 

G.Ph. Telemann, Alexander Guilmant, Bartók Béla, Antalffy-Zsiross Dezső, Magda Dávid (1984), Nagy 

István (1982). A koncert a Nemzeti Kulturális alap támogatásával valósul meg. A koncerten 

megvásárolható a művészek CD lemeze. 1-3PM: MIK Ifjúsági találkozó  
 

NYÁRI PROGRAMOK ELŐZETESE 

 Július 9-17: nyugat-kanadai cserkésztábor (nagycserkészek) 

 Július 2-16. KMCsSz Nyári Magyar Iskolatábor (https://iskolatabor.org/)  

 Július 18 - August 13: Hungarian Language and Culture Summer Course, Debrecen  

 Július 28- augusztus 7: Cserkész vezetőképző tábor, Fillmore 

 Augusztus 14-21 ifjúsági tábor, 21-28 gyerek Cifra tánctábor (Rama) 

 Augusztus 17-21: torontói kiscserkész tábor 

 augusztus 29-szeptember 1: MIK ifjúsági tábor (Rama) 

 Szeptember 10: Midlandi zarándoklat 
 

MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVÓDA: BEIRATKOZÁS A 2022/2023-AS TANÉVRE 

A Szent Erzsébet Iskolában szeptembertől az oktatást élőben fogjuk folytatni, Zydron Veronika vezetése 

alatt. Óvodásokat 3 éves kortól szívesen látunk! Előbeiratkozási kedvezmény június 30-ig. Várjuk a közép-

iskolásokat a Helikon Gimnáziumba! A programban sikeresen résztvevő diákok a középiskolai diploma 

megszerzéséhez felhasználható “credit”-et kapnak. Az osztályok a 9/10., 11. és 12. évfolyam szintjén indul-

nak, terveink szerint személyes oktatás formájában, szombat délelőttönként. Információ: 

education@heliconsociety.com; Reitner Beáta 416 225 3300 x 302. A beiratkozási űrlap a plébániai iro-

dán. 
 

A TEMPLOMPADLÓZAT CSERE KAMPÁNY - FUNDRAISING FOR THE TILING  

  

  

 Kérjük és köszönjük további támogatásukat! Köszönjük, hogy már sokan támogatták is 

ezen cél megvalósítását. Az erre adakozók neve egy-egy csempelap hátulján kerül megörökítésre. 

 We thank you for this and your continued support!  
 

 
EDDIG MÁR ÖSSZEGYÜLT / DONATION RECEIVED:  $68,602.50 

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

SZÜKSÉGES/NEEDED: 102,000+HST $ 

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

https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/87253134833
https://www.rookstocooks.ca/
https://iskolatabor.org/
https://nyariegyetem.hu/en/tanfolyamok/hungarian-language-and-culture-summer-course
https://www.facebook.com/search/top?q=cifra%20t%C3%A1bor
https://docs.google.com/document/d/1CiTUZxVoKvgdftu4CDo9Ok2hV229-ZRAeKlwsEy7bfA/edit
mailto:education@heliconsociety.com


   
 

3 
 

 

NYÁRI OLVASMÁNY-AJÁNLÓ 

Kanadai Magyar Írószövetség évkönyvei (25CAD): 

 Határtalanul Magyar 

 Magyarnak maradni 

 Nyugati őrtűz 

Új jezsuita kiadványok: 

 Egyedül, gyalog. Loyolai Szent Ignác élete (20CAD) 

 Megtalálni Istent Mindenben. Jezsuiták Magyarországon. (35CAD) 

Örökzöld: dr. Forbáth Péter szakácskönyve: An Unsusal Cookbook (2. kiadás, 20CAD) 
 

NYÁRI MISEREND – SUMMER MASS SCHEDULE 

Az Egyháztanáccsal abban maradtunk, hogy idén ne hagyjuk el egyszerűen a vasárnap reggel 9 órás 

misét, hanem tartsuk meg, de vonjuk össze a szombat esti angol mise közösségével (a szombati 

mise megszűnik). Ez lehetőséget ad személyes döntésre a reggeli kis mise közösségünk tagjai számára, 

hogy marad a vegyes nyelvű misén vagy bekapcsolódik a 11 órás magyar nyelvű misébe. Ezzel 

lehetőséget adunk arra, hogy a 11 órás magyar mise valóban egy ünnepi mise legyen, illetve 

mindenki jobban be tudjon kapcsolódni az ezután történő magyar közösségi és kulturális programokba.  

A 9 órás misén az egyik olvasmányt olvassuk csak magyarul, különben angolul olvasunk és éneklünk, de 

mindent vetítünk magyarul (éppen fordítva, mint a 11 órás misén).  

CHANGE OF THE SUMMER MASS’ TIME. After much discussion we hope that Sunday 9am might be 

the best, since we could better link our two communities & it would be a “real” Sunday Mass. Therefore, we 

try it as an experiment and if it goes well, then keep it after the Summer, too. The change is from June 19. 

(After that there is no Saturday 5pm Mass!) 
 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (19) 9:00 for †Málics István; for Horváth István, Regner Tibor, Jacsó Mátyás, and Lutár Jó-

zsef; for †Alex Horváth; for †Acsai Ferenc and Ferencné; blessings on Matthew Wang and John Wang for 

becoming Deacons; good health and happiness for Ryan Carvalho and family; safe travels and an enjoyable 

holiday for Julius Gaspar and family 11:00 Klári, Bukovec Magdi és Mikó Éva felgyógyulásáért; Klári születés-

napjára; Kolozsi Antalért; Bajusz Andrásért; †Horváth Zoltánért; †Pál Andrásért; †id. Börcsök Pálért; Horváth 

Istvánért, Regner Tiborért, Jacsó Mátyásért, Lutár Józsefért; †Csizmazia Jánosért; †Lukovits Jánosért apák napja 

alkalmából; †Lukovits Jánosné Irénért 1 PM Klári és Magdi felgyógyulásáért; Kolozsi Antalért 

Hétfő / Monday (20) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Domenic to receive the seven gifts of the 

Holy Spirit; for †Maria Ngo Siu Lian; for †Stephen Carvalho; successful surgery and good health for Lana 

Alexeenko; for †Jimmy Pestano; for the complete healing of Fe Llanes; for Jarred Linay’s proper discernment of 

his vocation 

Kedd / Tuesday (21) Saint Aloysius Gonzaga 7:30 for our †Jesuits; for †Anthony Yam and †Yam Chuck Chi; for 

†Theodolina and Sebastian Carvalho; blessings on Simone Carvalho and family; for God’s consolation on Tessie 

Pestano 

Szerda / Wednesday (22) 7:30 for Jesuit vocations; for †Csizmazia János, anniversary; for blessings on Olivia 

Masangkay on her birthday; for the intentions and good health of Yuen Han Yam; for blessings on Olivia 

Masangkay on her 7th birthday; blessings and safe delivery for Roesia 

Csütörtök / Thursday (23) The Nativity of Saint John the Baptist 7:30 for the conversion of non-believers; 

blessings and a complete recovery for Fr. Tamas; for blessings on Miriam Leung; for the intentions of Mariana Lee 

Péntek / Friday (24) The Most Sacred Heart of Jesus 7:30 for our benefactors; thanksgiving to the Heart of 

Jesus; birthday blessings on Sharmila Colaco; for the complete healing of Glo Mirasol and Pat Fabella; blessings 

and for the intentions of Sang Hwa Park 

Szombat / Saturday (25) The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary 7:30 for world peace; for Etelka 

and †Pál; for †Emilya Stupak, 3rd anniversary; for blessings on Jarred Linay on his birthday; blessings on Peter 

Carvalho; for the intentions of Clara Lee; for good health and well being of Helen Mali 

 

Temetés: †Pangrazio Irén (91) 

Gyorody Attila & Mary virágmegváltása szerettei emlékére: †Csupor Kálmán. 

Köszönjük az adományokat. 
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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 JUNE 19, 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, Sunday at 9am 

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
 Friday of the month at 7am-7pm  

 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!  
 

 

Where have you noticed the Spirit at work in your life? What is your response to being invited into this 

relationship of love that unites the Holy Trinity? 

Following the great feasts of Pentecost and the Holy Trinity, this Sunday we celebrate the wonderful gift of the 

Body and Blood of our Lord. Corpus Christi celebrates the gift that Jesus gives us in the Eucharist—his very 

Self as our food and drink. Our Gospel narrates the feeding of the five thousand.  It foreshadows the 

institution of the Eucharist, and also the continuing role of Jesus's disciples. (Luke 9: 11-17) The food and 

drink Jesus shared with his disciples at the Last Supper prefigures the spiritual life-giving food of the 

Eucharist that we share today. Are you really prepared for it?  

NEW SUNDAY MASS’ TIME! In the last period we were reflecting about what might be the best Mass’ time 

for the English-speaking community? After much discussion we hope that Sunday 9am might be the best, 

since we could better link our two communities & it would be a “real” Sunday Mass held on Sunday. There-

fore, we try it as an experiment and if it goes well, then keep it after the Summer, too. The change is from June 

19. (After that there is no Saturday 5pm Mass!) Please help us to inform all about the change! 

Have a peaceful blessed weekend!  

Yours in Christ, Fr Tamas 

 

WE INVITE YOU TO JOIN US IN JUNE! 

19. MASS’ SUMMER SCHEDULE: instead of the Saturday Vigil Mass we have our English Mass on 

Sunday at 9AM! 3PM: Haitian Mass in Creole followed by social 
 

22. 7PM: joint meeting of the Pastoral Council members of the Hungarian, English and Haitian communities 

25. 8AM-6PM: CLEANING OF THE CHURCH 

26. English Mass on Sunday at 9AM! 

JULY 

01. 7am-7pm: First Friday Adoration. 7,30pm: Taize Prayer 

03. 9AM: English Mass  

12pm: Concert with Áron Dobisz (organ) and János Bence Somodai (trumpet) J.S.Bach, Antonio 

Vivaldi, G.Ph. Telemann, Alexander Guilmant, Bartók Béla, Antalffy-Zsiross Dezső, Magda Dávid 

(1984), Nagy István (1982). 

04-22. Fr Tamas in vacation in Hungary, replaced by András Törő 

PRAY WITH POPE FRANCIS in June for CHRISTIAN FAMILIES  around the world; may they embody 

and experience unconditional love and advance in holiness in their daily lives.  
 

We thank you deeply for all your donations! 

We continue our FUNDRAISING FOR THE TILING OF THE CHURCH. We thank you for 

this and your continued support! (Details above). 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. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:StElizabethofHungary@archtoronto.org
https://kattima.hu/hu/app/pray/ferenc-papa-video-a-csaladokert-2022-junius-73833
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

