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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." 

432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont.  M2N 3B7  

  416-225-3300 x 21; szte.iroda@gmail.com 

HU: www.stetoronto.org; ENG: stelizabethofhungary.archtoronto.org; 

stetoronto; stetoronto 

SZTE-TORONTO 

https://www.szenterzsebetmagyariskola.com 

Szentmisék magyarul vasárnap de. 9 és 11-kor, pénteken este hétkor 

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Sunday at 5 PM 

Adoration: minden 1. és 4. pénteken 7,45PM-, vasárnap 4,30-5PM  

Gyóntatás misék előtt és után / Reconciliation: before & after the Masses  

Fr. Forrai Tamás Gergely SJ (plébános/Pastor) & Marosfalvy László SJ 

Office hours: Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday 9:30-3:30, Sunday 10:00-12:30 

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

The English Bulletin see on the 4th page. 

2019. december 29. 

 „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak.” 

OLVASMÁNYOK: Sir 3,2-6. 12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15. 19-23   
 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     
 

Karácsony hetében kívánok továbbra is áldott, békés ünnepet! Köszönöm azoknak, akik széppé tettétek a 

közösségünk számára az ünnepet, zenével, játékkal, megvendégeléssel vagy díszítéssel: Scola, Cserkészek, 

Sazon Linda, Ábrahám Szabó Gizella, Szép család, Karitász csoport és segítői.  És köszönöm azoknak, akik 

velünk ünnepeltétek Jézus születését! (Az élményből talán visszaad valamit a FB-ra feltett felvételek és ké-

pek sora.) 

Az idei évet zárva, kissé lecsendesedve, hálás vagyok azért, hogy lelkiségünket meghatározza a befogadó, 

támogató közösség. Ebben az évben is megtapasztalhattuk, hogy van igény mély lelkiségre, erős a közössé-

günk és minőségi magyar kultúrát építünk! 2020-ban szeretnénk folytatni a megkezdett utat, de még több 

figyelemmel a közösségünk gyors változására. (Részletes reflexiót olvashattok az 5-6. lapon.) Azt érzem a 

beszélgetések alapján, hogy az új év vízválasztó kell legyen megújulásunkban: az elmúlt két év tapasztala-

tai és alapozása után még jobban a jövő felé kell fordulnunk. Bátran és jó reménnyel! Veletek! 

A hétvégén Szent család vasárnapja, benne a miséken a családok megáldása. 12,15PM: „Magyar Kará-

csonyi dalok és népszokások adventtől Vízkeresztig” – Gergely Katalin nővér bemutatásában (Montreal) 

Hívunk még december 31-én a megújult közösségi Szilveszteri Estre!  
Múlt vasárnap arra hívott, hogy kövesd Józsefet, aki fel tudja adni saját „álmát”, hogy befogadja az őt 

meghívó Isten álmát, tervét vele. Mi maradt meg, mit őrzöl az ünnepből? A jászol idillje után a va-

lóságba lépünk a mai evangéliummal: menekülés a gyilkos Heródes elől. Az angyal újra vezeti Jó-

zsefet. Te engeded-e, hogy jobban vezessen téged az Úr az új évben?  

Kívánok szívből még áldott karácsonyi napokat!  

Tamás atya 
 

Hívunk december 31-én a Szilveszteri Estre! Az esti 6 órás hálaadó mise után ajtónyitás 7-kor, vacsora 8-

kor. Zene: DJ: Sinkó Anna. A vacsorát Turcsik Károly készíti. Menü: Tyúkhúsleves gazdagon eperlevéllel; 

Erdélyi töltött palacsinta (húsos zöldséges pürével töltve, bundázva, rántva); Csirkemell szép asszony mód-

ra (sonkás, gombás ragu pikáns mártással, gombás, zöldborsós risotto); Bugaci töltött sertésborda (fűsze-

rezett szalonnás, hagymás, gombás, sajtos krémmel töltve, rántva); vegyes zöld saláták pikáns öntettel; 

Képviselő fánk; éjfélkor virsli mustárral. Minden asztalra egy üveg pezsgő. Értékes tombolatárgyak. $50 

felnőtteknek, $25 gyermekeknek. 

A 2020. évi adomány borítékok elkészültek, ezeket kérjük, hogy vegyék fel a templom bejáratánál.  

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://vimeo.com/381521908?ref=fb-share&fbclid=IwAR0KE5D6s97az932LtyQNrDH8O9vQCq55imGz-aNaZq1S630ngYjPAtRc1E
https://www.youtube.com/watch?v=1BzR-r-kBq4
https://www.youtube.com/watch?v=1BzR-r-kBq4
https://vimeo.com/376302332
https://vimeo.com/376302332
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL 

 

December 27. 7,30: Szent János apostol (nincs 

7PM mise) 

28. 7,30: Aprószentek ünnepe 

29. Szent család vasárnapja, családok megáldása. 

12,15PM: „Magyar Karácsonyi dalok adventtől 

Vízkeresztig” – Gergely Katalin. 3PM: Hálaadó 

mise a Guelph-i magyaroknak 

7PM: RiseUp: Catholic Christian Outreach, a 

University Student Movement at Westin Harbour 

Castle (www.cco.ca/riseup) 

30. 10AM: virrasztás, majd 11AM gyászmise P. 

Kiss Gáborért a Pickering-i jezsuita öregotthon 

kápolnájában. Temetés később lesz a Courtland-i 

jezsuita temetőben. 

31. 6PM: Hálaadó mise 

7PM: Szilveszteri Est (Jegyrendelés az irodán) 

Január 

1. 11AM: Újévi mise 

2. 1PM: Belvárosi újévi Mise (Rákóczi Villa) 

3. 7,30AM-9PM: Első pénteki egész napos 

szentségimádás, 6,30PM: Rózsafüzér, 7PM: 

hallottjainkért mise, taize-i imaóra 

5. Schulz Gábor kiállításának megnyitója; MIK 

ifjúsági találkozó 

11. Magyar Iskola indulása (nincs cserkészet) 

12. 12:30: Könyvbarátok gyűlése és ebédje 

18. 10-11,30: „Hit és Tudomány”   

19. 1PM: Ökumenikus Ima; Elsőáldozó és 

bérmálkozói előkészítés. Lángos vásár. 

26. Kodály kolbász- és süteményvásár. Mária 

Kongregáció gyűlése. 

Február 

1.  6PM- Disznótoros Cserkészbál  

2. 11AM: Gyertyaszentelő Boldogasszony – a 

szerzetesek ünnepe; Elsőáldozási és bérmálási 

felkészítő 

4. 1PM: Házasok Klubja 

6. 1PM: Belvárosi újévi Mise (Rákóczi Villa) 

7.  7,30AM-9PM: Első pénteki egész napos 

szentségimádás, 6,30PM: Rózsafüzér, 7PM: 

hallottjainkért mise, taize-i imaóra 

8. 6PM: Haiti Est 

9. Elsőáldozó lelkinap. MCC Töltött káposzta 

vásár.  

16. Elsőáldozó és bérmálkozói előkészítés 

+ P. KISS GÁBOR SJ   R.I.P. 

Életének 95. esztendejében december 23-án délben elhunyt P. Kiss Gábor SJ. Egy hete jártunk nála és a 

többi jezsuitánál Pickeringben. Most is, mint olyan sokszor az elmúlt években, nagyon gyengén ágyában 

pihent, alig hallható lélegzéssel. Nem hiszem, hogy felismert volna bennünket, de kezemet megszorította. 

Isten nyugosztalja olyan sok földi betegség után! 

Kiss Gábor 1924. október 30-án született Békésszentandráson. 1945-től 

a zugligeti Manrézában végezte a noviciátust, majd Szegeden kezdte el 

a filozófiát. Mivel azonban a kibontakozó egyházüldözés elől társaival 

együtt külföldre kényszerült menekülni, tanulmányait az olaszországi 

Chieri-ben fejezte be. 1952-ben St. Blasien-ben volt magiszter, majd 

1953 és 1956 között Maastricht-ben végezte a teológiát; itt szentelték 

pappá 1955-ben. 

A következő esztendőben Dublinban töltötte a terciát, vagyis a jezsuiták 

harmadik probációs időszakát. Ezután 1959-ben Torontóba helyezték, 

majd 1960 és 1963 között Courtland-ben volt káplán. 1964-től 1973-ig 

Hamiltonban szolgált, 1974 és 1993 között Yonkers-ben (USA) látta el 

a plébánosi feladatokat, 1995 és 1997 között Vancouverben vezette a 

magyar egyházközséget, majd 1997 és 1978 között ismét Courtland-ra 

helyezték. Gyenge egészsége miatt 1999-ben beköltözött a hamiltoni 

Szent Erzsébet Otthonba, hogy – a jezsuiták szép megfogalmazása 

szerint – ott imádkozzon az Egyházért és a Társaságért.  

2019. december 23-án az ugyancsak kanadai Pickering-ben, a jezsuiták idősotthonában hunyt el békésen, 

rendtársai körében. Kiss Gábor életszolgálatát híven fejezi ki egykori válasza, hogy mit jelent számára 

jezsuitának lenni: „Igyekszem megtenni, ami a lehető legjobb.” 

 

December 30. hétfőn 10AM: virrasztás, majd 11AM gyászmise a pickering-i jezsuita öregotthon 

kápolnájában. Temetés később lesz a Courtlandi temető jezsuitái között. Isten nyugosztalja Gábor atyát! 

http://www.cco.ca/riseup
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JÓ GAZDA SZEMÉVEL…. 

ONLINE szeretne adományozni? Már elérhetők az alábbi lehetőségek: 

stelizabethofhungary.archtoronto.org; https://stetoronto.org/tamogass; PAYPAL or United Way Greater 

Toronto, Canada Helps or Benevity. 

 
 

MÉDIA 

Megérkezett a SZÍV újság decemberi száma. A központi téma: a „KÜLDÖTT” és az ajándékozás.  

 
 

A SZENTATYA DECEMBERI IMASZÁNDÉKA: 

minden ország elkötelezett lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a legfiatalabbak – különösen a 

szenvedők – jövőjét prioritásként kezeljék. 

 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (29) 9:00 +Bartók Annáért; +Mátés Ernőért; +Bródy szülőkért és testvérekért; +Háry 

Ildikóért; +Juretic Ferencért 11:00 Birinyi Györgyért; Szendi Icáért; Éva felgyógyulásáért; Laky 

Zsuzsannáért; Király Mihály és Mária felgyógyulásáért; ifjabb Poroszlay Istvánért és fiáért Pistiért, 

névnapjuk alkalmából; +idősebb Poroszlay Istvánért, névnapja alkalmából; Juretic család élő és 

+szeretteiért; +Benkő Pál Györgyért; +Cifra Mihályért; +Szénási Éváért; +Farkas Juliért, születésnap 5 PM 

for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz Schrenk 

Hétfő / Monday (30) Holy Family of Jesus, Mary and Joseph 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. 

General; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz Schrenk; for blessings on Rand and 

Eloisa Deang on their anniversary; for blessings on Linda Febria on her birthday; blessings on Aidan Cole 

Sazon on his birthday; for +Julpha Montes and Roberto De Veyra 

Kedd / Tuesday (31) 7:30 for our +Jesuits; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz 

Schrenk 6 PM Etelkáért és +Pálért 

Szerda / Wednesday (1) Mary, the Holy Mother of God; The Giving of the Holy Name of Jesus 11:00 

+Juretic Ferencért; +Papp családért és Istvánért; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz 

Schrenk 

Csütörtök / Thursday (2)  Saint Basil the Great and Gregory Nazianzen 7:30 for the conversion of non-

believers; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz Schrenk 

Péntek / Friday (3) 7:30 for our benefactors; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz 

Schrenk 7 PM a magyar politikai élet megtisztulásáért; +Kovács Lászlóért 

Szombat / Saturday (4) 7:30 for world peace; for Bianca Khomasurya and Norair Rodriguez; for +Heinz 

Schrenk 

 
Keresztelő: Gagyi Chloe 

Temetés: Molnár Rozália (90)  

+Szénási Éva (87) temetése szombaton, december 28-án lesz 12:30-kor a Magyar Református 

Gyülekezetben, 1130 Finch Avenue West 

+Molnár József (53) gyász szertartása december 30-án lesz 3 órakor a Ward temetkezési vállalatnál. 

+Ganyi Ferencné (61) gyász szertartása december 30-án lesz este 7-kor a Scott temetkezési vállalatnál. 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Molnár Rozália emlékére: Tóth és Molnár családok, 

Varga Edita és Ludovic  

stelizabethofhungary.archtoronto.org
https://stetoronto.org/tamogass/
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Saint Elizabeth of Hungary Roman Catholic 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 

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Sunday at 5 PM  

Adoration: on the 1st and 4th Friday from 7,45PM-, & Sunday 4,30-5PM  

Reconciliation: before & after the Masses 

December 29, 2019 

"Bear with one another and, if anyone has a complaint against another, forgive each other." 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

 

Merry Christmas! I hope that you had a peaceful, blessed Christmas and it can help you further into the New 

Year!? 

I wish this blessing first of all to your families, since we celebrate now the Sunday of the Holy Family: you 

should become a holy family too! 

Our Gospel tells that - not the first time - God has spoken to Joseph in his dream in order to guide him. 

Living God’s word for Joseph and his family means becoming refugees and leaving their land to save the life 

of the baby. How does God speak to you? Maybe words are not needed?  

I wish you a peaceful Christmas and blessed New Year! With my prayer,  

Fr Tamas 
 

WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above! 

 

THE HOLY FATHER’S INTENTION IN DECEMBER 
That every country determines to take the necessary measures to make the future 

of the very young, especially those who suffer, a priority.  

 

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS 
December 27 & 28. 7,30 Mass 29. Holy Family feast: 3:00 Choir Rehearsal (then short break), 4:30 Adora-

tion, 5:00 Holy Mass with the Family Choir (join Sung Vespers after Mass, if you can) 31.  6PM: Thanks-

giving Mass, followed by the Sylvester Night celebration (no Mass at 7,30AM) 

January 1. only 11AM Mass in Hungarian 3. 7,30AM-9PM: First Friday Adoration, 7,45PM: taize-i prayer 

 

NEW! PRE-AUTHORIZED GIVING PLAN - We are implementing this Pre-Authorization Giving Plan 

at the request of several of our Parishioners who use it elsewhere and find it meets their needs and 

lifestyle. This plan is not for everyone, but we want to make it available to those who 

would use this new, EASY WAY TO SUPPORT US! PAG’s Advantages for the 

donor:  Convenience. Your offering is received automatically every month & 

continual support of your parish when you are away. Advantages for the 

Parish:  Allows the parish to plan better through regular and dependable flow of 

contributions, much less administration & reduction of paperwork. Please take the 

information letter at the church or ask more information from our treasurer, Beata 

Reitner: szte.treasurer@gmail.com. WOULD YOU DONATE ONLINE? Use 

stelizabethofhungary.archtoronto.org; https://stetoronto.org/tamogass; PAYPAL or United Way Greater 

Toronto, Canada Helps or Benevity. 

 

 

 

 

mailto:szte.treasurer@gmail.com
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://stetoronto.org/tamogass/


   
 

5 
 

 

  
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." 

 

 

ÚJÉVI REFLEXIÓ ÉS ELŐRETEKINTÉS 

BUÉK 2020! 
 

Közösségünk Kedves Tagjai! 
 

BUÉK! Legyen boldog, Isten áldásával gazdag új évetek! 
A Karácsony ünnepe lehetőséget adott arra, hogy magam is lelassuljak és átgondoljam: mi is történt velünk, miért is 

lehetek hálás a 2019-es végén? 
  

AMI MEGSZÜLETETT 2019-BEN... 
Hálás vagyok azért, hogy van egy helyzet-elemzésünk és víziónk (2018). E közösen készített terv egy hipotézis, 

amely sok irányba nyitott utakat, lehetőséget adott elindulni, kísérletezni. Ahogy erre a decemberi kérdőívvel, fóru-

mokkal reflektáltunk, látható, hogy jó irányba haladunk. 
Lelkiségünket meghatározza a befogadó, támogató közösség. Miséinken igényes mise, zene, mély üzenet kapható. 

Egészében talán nyitottabbak vagyunk egymás felé, de mások felé is. Erre jó példa az angol és haiti közösség befoga-

dása. Idén, számomra is meglepő módon, emelkedett az egyházközségi adatbázisban szereplő “élő” családnevek szá-

ma és elérte a 2325-öt. Ebből (a 2016- évi legalacsonyabb 240 főről) átlag 350 főre emelkedett a vasárnapi misére 

eljövők száma. Idén 55 keresztelőnk és 16 elsőáldozónk és 9 bérmálkozónk volt, viszont növekvő számban, 49 főt 

temettünk el. 
Erős a közösségünk! Plébánia ereje talán, hogy nyitott, megtartja az öregeket, kezdeményez, rendezvényeket szervez 

és befogad más csoportokat Lehet-e még nyitottabb? Új csoport kezdeményezései formálódnak: vegyes házasságok? 

Hogyan hozzuk ide a többi csoportot? Hogyan csináljuk közösen rendezvényt? Mindebben segített az iskola megerő-

sítése: hála Istennek, stabil korosztályaink vannak és elindult generációváltás az új igazgató belépésével. 
Minőségi kultúrát építünk! Fontos lépés a kettős identitás elfogadása: angol mise és a új rétegek, közösség megszólí-

tása. Fontos, hogy igényes kulturális programokat tudunk szerezni és támogatni (Kodály, Paraméter, Mérnök Egyesü-

let stb. A koncertek …)  Mindebben meghatározó, hogy szinergiát akarunk teremteni: térben és időben talán jobban 

egymásra épülő programokat támogatunk kiemelten már most és ezt akarjuk erősíteni. A Magyar Iskola és a Helikon 

Gimnázium egymáshoz közelítése ezt kívánja például támogatni.  
Sikerült tennünk a jobb kommunikációért! A Hírnök, a honlapok, FB, Instagram megújult és talán egyre több hely-

re jut el, bár itt is egyre jobban kell a részletekre figyelnünk. 
A tervezett és folyamatos épületfelújítás (35 év után..) szépen haladt idén is.  Célunk az új feladatokra megfelelő új 

funkciók megtalálása, mindezt fenntartható módon kialakítva. 2019-ben a legnagyobb kiadást igénylő beruházás a 

tetőfelújítás, illetve az ehhez kapcsolódó garázstetőbeépítés jelentette volna. A nagyobb beruházások átgondolása, 

további műszaki megvalósíthatóság vizsgálata, elemzése kapcsán a feladatok eltolódnak a 2020 évre, mivel más, 

egyszerűbben és olcsóbban való megoldásokat keresünk. 

A fenntartási-takarítási kiadások mellett megjelenő nagyobb felújítási költség volt egy új A/C egység beszerelése, az 

A/C befúvó rendszer alapos tisztítása, a dísztermi parkettának újra-csiszolása, energiatakarékossági lámpa- és izzócse-

rék, új elektromos vezetékek telepítése, tűzbiztonságnak való megfelelés miatti kiegészítések, új alagsori szoba kiala-

kítása, festések az épület több pontján, templom hangosítás, hall új pohárkészlet és vizes takarítógép beszerzése, a lift 

olaj tankjának és motorjának cseréje, liftajtó és padozat felújítása, konyhai lefolyó teljes felújítása, templomi színes 

üvegablakok UV védelemmel való ellátása, multifunkciós irodai nyomtató / szkenner beállítása  jelentette. Mindezek-

ben sok jótékony segítséget is kaptunk, hálás köszönet érte. Az energiatakarékosság terén léptünk tovább: az első 

félév számlái már mutatják a jelentős rezsi csökkenést. Ezt csak kisebb mértékben fogják tovább csökkenteni a LED-

es átalakítások, de azért ezt folytatjuk. Ennek keretében történt meg a tornaterem lámpáinak cseréje. Bekapcsolódtunk 

egy egyházmegyei energiatakarékossági programba, ami reméljük, hogy további hasznos ötleteket fog adni mind a 

felújításhoz, mind a kanadai pályázatokhoz. Az idei évben december közepéig már $154,200 gyűlt össze a felújítási 
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munkákra (Building Fund), ezen túl volt egy sikeres kanadai accessibility pályázatunk a lift felújítására 10,000 CAD 

értékben.  

Úgy érzem, hogy jobban látjuk a haladás útját, sőt ennek gyümölcseit is: Legyünk hálásak érte! Mit vigyünk az új 

esztendőbe? 

 

AMI ELŐTTÜNK ÁLL 2020-BAN… 
Mindezek mellett ki kell mondanunk, hogy felgyorsult beolvadás idején állunk… csupán néhány éven belül 

sokkal kisebb és egészen más lesz a diaszpóra. Nem folytatható, ami tegnap volt. Ahogy erről idén egyre 

többet sikerült beszélnünk előre kell tekintenünk: a változás maga az élet… ha ettől nem ijedünk meg, akkor 

ez tartja meg közösségünket egy élő missziónak!  (Közösségünk nyitottságért és bátorságáért e téren különö-

sen is hálás vagyok!) 2020-ban szeretnénk folytatni a megkezdett utat, de még több figyelemmel.  

Látni kell, hogy nagyon gyors a külső változás, és nincs mindenre erőnk! A 2018. évi Plébániai Tervünk egy 

hipotézist adott, hogy merre induljunk, milyen irányokat nyissunk meg. Ma ezek alapján döntés kell: mit, 

miért, kivel akarunk elérni? Jövőképünk kerete a „Magyar Misszió”. Hiszünk abban, hogy Szent Erzsébet 

plébániánk talán kisebb, de megújult, felismerhető arculatú, összetartó, befogadó és a misszióra elkötelezett 

közösség lesz, amely kreatív módon tudja összekapcsolni hétköznapjaiban a hitet és a kultúrát, az idősebb és 

a fiatalabb generációkat, a magyarul és az angolul beszélőket: valódi lelkiségi és kulturális központ a toron-

tói magyarság és a környék keresztényei számára. 

  

A Lelkiség elmélyítése terén kiemelt feladatunk továbbra is a fiatal családok megszólítása. Idén még több 

célzott programot szeretnénk megteremteni. A szombati szülői programokhoz rendszeres beszélgetéseket 

tervezünk a hit, a kultúra és a nevelés területéről. Nagyböjtben elindítunk egy hétvégi, heti, orgonás áhíta-

tot. Az új évben újra kell gondolnunk a vasárnapi misék rendjét, hiszen Laci atya egyre nehezebben látja el 

a reggeli misét. Kérünk javaslatokat, hogy hogyan szervezzük át a jelenlegi három misét? 

A közösségépítés terén kiemelten foglalkozunk a nagy hagyományú, de megújítást igénylő programo-

kon, mint a Szüreti Bál vagy a Szilveszter.  Nagyon reméljük, hogy a Helikon Gimnázium befogadásával 

nemcsak nekik tudunk segíteni, hanem a saját iskolánkat is meg tudjuk újítani és e kettőt egyre erősebb 

együttműködésbe hozni. Mindehhez kapcsolódik, hogy képzések: történelmi és egyháztörténeti, hitéleti stb. 

beszélgetés-sorozatok indultak és ezt még bővítjük az új évben. Hosszas előkészítés után tervezzük indítani 

a vasárnapi misék élő TV közvetítését a BONUM/EWTN csatornáján. Mindennek a célja, hogy meg tud-

juk újítani közösségünket, egyre inkább egymást ismerő, egymással együtt célokat kitűző, nyitott közösség 

lehessünk - amely vonzó lesz az új nemzedékek számára is. 

Az épületünk megújítása terén áldott “probléma”, hogy egyre több teremre van szükségünk közösségeink 

hétvégi aktivizálódása miatt. A jezsuita közösség ezért azt ajánlotta fel, hogy az 1. emeleti két jezsuita termet 

használjuk a jövőben közösségi célokra. (A jelenlegi jezsuita rendházi konyhája és étkezője a valamikor na-

gyobb jezsuita közösség számára készült, amit a kisebb létszámmal könnyen el tudunk helyezni az emeleti 

részen. Ahogy az elmúlt években már sokszor kellett a hétvégi sűrű programok alatt ezeket közösségi (taná-

ri, cserkész, egyháztanácsi, bérmálkozási stb. célra használni), úgy most ezek számára átadjuk egészében e 

két termet. Ezek átalakításával kezdjük az új esztendőt, amit más munkák követnek a tetőn a nyáron. 

 

Sok ez? Kevés? Majd a nem olyan távoli idő megmutatja, hogy sikerül-e új alapokra helyezni emigrációs 

közösségünket. Hiszem, hogy elég az, amit meg tudunk jó szívvel tenni - és erre Isten áldását adja! 

Kívánok közösségünk minden tagjának áldott, békés és szeretetet hozó új esztendőt az itt szolgáló jezsuiták, 

a munkatársak és az Egyháztanács nevében! 

 

 

Tamás atya 

 
 


