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
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com
Cell phone application: myParish/Saint Elizabeth of Hungary
Spotify Podcast: STE - Szent Erzsébet plébánia - Toronto
Magyar szentmise online vasárnap 11AM (Youtube: stetoronto)
Eventbrite registration for the masses
Szentmisék magyarul vasárnap de. 9 és 11AM
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Saturday & 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)
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.

2020. július 12.
„A többi szem jó földbe hullott és sokszoros termést hozott.”
OLVASMÁNYOK: Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Elmúlt vasárnap arról szólt, Jézus igája édes (Mt11,25-30) Ki ne venné szívesen magára az olyan igát,
amely nem nyom le, hanem inkább felemel, és olyan terhet, amely nem nehéz, hanem inkább felüdít? Ahol
megtalálhatod lelked nyugalmát... A kereszt terhe és az iga könnyedsége felveti a kérdést: megéri-e? De
egyáltalán kipróbálod? Akarsz-e dolgozni rajta, ahogy a magvető példájában, hogy jó földed legyen? A
Magvető példája erre hív (Mt13.1-9). A készületben segít a BIBLIAKÖR, ÜZENET
Kedves Ballagók és Szüleik! Idei év nagyon más, mint ahogy terveztük. Mégis szeretnénk megünnepelni
azokat, akik idén ballagtak el iskolából. Szeretettel várunk Benneteket július 12. vasárnap a 11 órás misére,
amit szeretnénk Értetek bemutatni és egy ünnepi áldással engedni titeket tovább életetek következő szakaszára. Most vasárnap a Magvető példázatát olvassuk a jó földbe hulló magról, ami sokszoros termést hoz: azért
szeretnénk veletek együtt imádkozni, hogy Ti életetek hozza meg majd e szép termést!
Amivel készülhetsz: Figyeld meg, hogy hol tapasztalod már, hogy Isten szava életet ad? Hol vannak
a vigasz jelei, miért adsz hálát? Keress életedben példát a különböző “földekre”! Légy kreatív a
“földed” művelésében: hol tudod megnyitni életed, szíved?
Kérem segítsetek továbbra is az egészségügyi rendelkezések betartásában, hogy úgy tudjunk ünnepelni, hogy
közben mindenki biztonságban érezze magát nálunk! Lényeg: csak egészségesen gyere, és távolságtartás és
most már a KÖTELEZŐ MASZKVISELÉS betartásával védd a közösséget.
Végre sikerült kiválasztani a megfelelő komplex plébániai kommunikációs software-t. Mostantól az
Evangelus programot kezdjük el használni, amin már myParish applikáció is működik, igy a Hírnököt is új
formátumban küldjük! (E hétvégén mind a két formátumban kiküldjük a Hírnököt a biztonság kedvéért.
Köszönjük a türelmet, ahol kavar keletkezett és kérjük a visszajelzést ahol az új formátumban nem érkezik
meg.) Ez csak egy példa arra, hogy történelmi időben élünk, ahol rendkívüli gyorsasággal változik a világ
körülöttünk. Kedden az Egyháztanácsi megbeszélésen vitattuk meg e kérdést, ami még ki lett bővítve a
nyilvános ZOOM fórum néhány pontjával. Erről látható egy összegzés az 5-6 oldalon, illetve meghallgatható
a beszélgetés itt.
Köszönjük a sok szeretetet és imát e sok kihívást és lehetőséget tartogató időben! Isten áldjon,
Tamás atya
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ESEMÉNYNAPTÁR
JÚLIUS
11. 5PM: Vigil Mass
12. 9AM és 11AM: Mise az idén Ballagókért; 5PM: Mass in English. 8PM: Zenei Vesperás online
15. 8PM: Bibliakör online
17. 5-6PM: Könyvklub online: Bohumil Hrabal, Ha meghal a gazda, sir a jószág is
18. 9-11AM: Meditációs bevezető az augusztusi lelkigyakorlatra jelentkezőknek. 5PM: Vigil Mass/English
19. 9AM és 11AM: Mise; 3PM: Haiti Mise. 8PM: Zenei Vesperás online
22. 8PM: Bibliakör online
25. 5PM: Vigil Mass in English
26. 9AM és 11AM: Mise. 8PM: Zenei Vesperás online
AUGUSZTUS
1. 5PM: Vigil Mass in English
2. 9AM és 11AM: Mise. 8PM: Zenei Vesperás online
5. 8PM: Bibliakör online
7. 8AM-6,30PM. Elsőpénteki szentségimádás; 7PM: mise, 7,30-8PM: Taizei szentségimádás
8. 5PM: Vigil Mass in English
9. 9AM és 11AM: Mise. 8PM: Zenei Vesperás online
13-16. Meditációs Lelkigyakorlat, Ancaster (részletek lent) 11AM: Mise; 3PM: Haiti Mise. 8PM: Zenei
Vesperás online.
 „Könyvbarátok” Könyvtárja a karantén alatt további fejlesztést kapott: új polcokat szereltünk be és 1000
könyv került katalogizálásra. A könyvtár nyitva vasárnaponként 10-11AM és 12-1PM között!
 Meditációs Lelkigyakorlat 2020. augusztus 13.-16. között, a jelenleg érvényes szabályok szerint maximum 10 fő részvételével. Ez csendes lelkigyakorlat, azaz nem beszélgetünk a lelkigyakorlat ideje alatt. Július 18. szombaton 9-11AM: Meditációs bevezető templomunkban. Helyszín: Mount Mary, Ancaster. További információ az irodán vagy Tamás atyánál.
 Csiszér Jenő és Éva kiállítása vasárnaponként megtekinthető június 28-től a nyár végéig.

KÉSZÜLET A VASÁRNAPI MISÉRE




Vasárnapi olvasmányokhoz magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu/
Bibliakör megtekinthető itt!
Figyelj ezekre a kérdésekre a héten: Figyeld meg, hogy hol tapasztalod már, hogy Isten szava életet
ad? Hol vannak a vigasz jelei, miért adsz hálát? Keress életedben példát a különböző “földekre”!
Légy kreatív a “földed” művelésében: hol tudod megnyitni életed, szíved?

FERENC PÁPA JÚLIUSI IMASZÁNDÉKA…
Imádkozzunk a családokért, hogy szeretet, tisztelet és odafigyelés kísérje őket útjukon.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (12) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; hazánkért, Magyarországért és a nemzet
egységéért; +Gál Lajosért és feleségéért; +Balogh Andrásért; 11:00 Rozinka István és Bertalanért; Rosemary és
Ron felgyógyulásáért; +Peterdy Mihályért és Máriáért, és +Katalin leányukért; +Koszonits Imréért 10. évforduló
5 PM birthday wishes for Debra Couto
Hétfő / Monday (13) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the repose of the soul of Philomena
D'Costa; birthday blessings for Gertrude Crasto
Kedd / Tuesday (14) 7:30 for our +Jesuits; for the repose of the soul of Bernadette Carvalho; birthday blessings
for Melissa Gomes
Szerda / Wednesday (15) Saint Bonaventure 7:30 for Jesuit vocations; for the repose of the soul of Clare Dsa
Csütörtök / Thursday (16) 7:30 for the conversion of non-believers; for the repose of the soul of Constantino
Mathias
Péntek / Friday (17) 7:30 for our benefactors; birthday blessings for Anita Dsa; for the repose of the soul of
Greg Donahy
Szombat / Saturday (18) Saint Hedwig 7:30 for world peace; birthday blessings for Sunny Lee; birthday
blessings for Wilfred Carvalho
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Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Horváth Imre emlékére: Borg Rita és Mario; Doyle Terry;
Göncz Mária; Juretic család; Remsei Marika; Szele Julianna; Varga Leslie + Pickó József emlékére: Hermann
József +Takarich István emlékére: Markovits Ferenc +Győry Klotild emlékére: Hegedüs Éva és István
Keresztelő: Varga Noel Alen

Szeretne misét felajánlani szeretteiért?
Hívja fel az irodát vagy küldje el emailben (szte.iroda@gmail.com): Kiért felajánlja a misét? Mikorra szeretné
a misét?
VIGYÁZZUNK EGÉSZSÉGÜNKRE!
Isten hozta misénken! Kérjük, hogy továbbra is figyeljünk az alábbi egészségügyi szabályokra, hogy
mindenki biztonságban érezhesse magát. Részletes kéréseket lásd az előző két Hírnökben és a Facebook
oldalunkon. Amire mindig figyeljünk:
1. Megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 felett) nem szabad a templomba lépni!
2. Csak a vasárnap 11 órás misére kérjük továbbra is az online regisztrációt (Eventbrite), illetve, hogy az
irodai telefonon jelezze, ha arra a misére szeretne jönni.
3. A szájmaszk viselése mostantól kötelező nálunk is! Kérjük, tartsa meg a 6 lábnyi távolságot, ne fogjon
kezet és ne énekeljen.
4. A szentmise után ne álljunk meg csoportokban a bejáratnál vagy az udvaron beszélgetni!
AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
Pénzügyi Bizottságunk e heti ülésén áttekintettük a 2020 jan-május hónapokat, amiket pozitíven zártunk. Mit jó tanulni ebből: világos kérésre nagylelkű támogatásokat adtak közösségünk tagjai, látva a közös felelősséget; az alaprezsink és a bérek szerencsére viszonylag alacsonyak; a stabil bevételt adó óvoda
folyamatosan fizette a bérletet a bezárás alatt is … Azt mondhatjuk, hogy anyagi alapműködésünk rendezett,
egészséges! KÖSZÖNET újra a közösségünket segítő nagylelkű adományokért!
A vasárnapi adományok/Sunday Offertory 2020 március/in March: $6,329; április/in April: $3,785; május/in May: $15,095.
Az újévre adott adományok / Solemnity of Mary donation $25; Húsvéti adományok / Easter donation
$5,905+$315; Share Life április/in April $150; május/in May: $1,925. Share Life adományok, melyek közvetlen az Érsekségre kerültek utalásra / Share Life donations received directly by Archdiocese $2,600
A templom fenntartására és megújítására /Building Fund collection received 2020 március/in March
$10,435; 2020 április/in April: $7,075; május/in May: $13,445
Köszönjük a nagylelkű adakozást! Thanks for your generous offerings!
Egy probléma lehetősége látszik az újranyitás három hete alapján: kiegészítő egyéni adományok megszűnnek, vasárnaponként viszont fele annyian vagyunk és így nem állt vissza korábbi szintre a vasárnapi adomány, ami az állandó költségeket fedezi.
Ezért is fontos továbblépés az online adakozás megerősítése:
 Banki adományozási meghatalmazás a „pre-authorized giving plan” (PAG). Igy támogathatja közösségünket legegyszerűbben, leghatékonyabban (a kezelési költségek itt csupán 0,3%, szemben az összes
többi kb 3%-os költségével) és a könyvelés számára is számtalan munkaórát takarít meg, mert a banki
behajtás es tax receipt adatbevitel automatikus. Ezért kérjük, hogy ezt a formát használja!
 ONLINE: https://stetoronto.org/tamogass vagy a https://stelizabethofhungary.archtoronto.org oldalon jelölje be plébániánkat.
 PAYPAL, Canada Helps, Benevity Greater Toronto United Way, IBM-Pace Credit Union
 Továbbra is hálásan megköszönjük, ha postázza vagy bedobja a plébániai postaládába a
heti borítékot.
A Segítő Kezek Food Bank
A III. ételgyűjtésre július 19-én kerül megrendezésre templomunkban. Reggel 9-11AM szeretettel várunk
mindenkit, aki konzerv vagy egyéb tartós élelmiszerrel segítene az idős, nehéz helyzetben levő honfitársainkat. Amit gyűjtünk: gyümölcs és zöldség konzervek, konzerv kész ételek, levesek, kekszek. Előre is köszönjük a segítséget.
3

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
www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org
Cell phone application: myParish/Saint Elizabeth of Hungary
416-225-3300 x 21; szte.iroda@gmail.com
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30AM, Saturday & Sunday at 5PM
Haitian Mass in Creole on the 3. Sunday of the month at 3PM
Eventbrite registration for the weekend masses during the coming weeks
Adoration: on the 1st and 4th Friday from 7,45PM-, & Sunday 4,30-5PM
Reconciliation: before & after the Masses
July 12, 2020
“Other seeds fell on good soil and brought forth grain”

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
What about the seeds which have not roots? Read the parable of the Sower (Mt 13,1-) and reflect about and
pray for the "nones". As a preparation for this coming Sunday, please listen to this resource related to the
increasing number of people who identify as religiously unaffiliated, and it highlights five effective avenues
for reaching out to them. What can you do and what can we do as a community for the “nones”, for the nonaffiliated? Join us this Saturday after the 7,30Am Mass for a discussion in the churchyard!
1. Following this weekend we will keep only the Vigil Mass Saturday at 5PM and we will cancel the Sunday Mass at 5PM.At this last occasion we would like to thank to all who engaged to make the celebration
nice throughout this year, especially for Teresa Kim for her dedication with the choir and organ music.
We would like to invite the smaller “Sunday community” to join us at the Vigil Mass which seems to be a
more appropriate time.
2. Please keep the following safety instructions that all can feel safe (Details on the FB).
As you may have heard in recent days, a new by-law has been passed that makes the use of masks or face
coverings inside all public places mandatory. This includes churches and our own parish. I would ask
that all those coming to church bring a mask or face covering and wear it upon entering the church.
Please, self-screen before attending church. Those with cold symptoms and/or a temperature at or above
37.5 C/99.5 F are asked not to attend Mass. From now on Masks are compulsory in Toronto. Keep physical distance and do not shake hands and do not sing. Please leave the church without spending social
time at the door or in the parking lot.
I know that we are entering into a new period that we do not see just now. May we experience the presence
of God in our life more deeply and share it more openly! God bless,
With my prayer, Fr Tamas
WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above!
POPE FRANCIS’ INTENTION IN JULY
We pray that today’s families may be accompanied with love, respect and guidance.






HELP US TO SUSTAIN OUR COMMUNITY WITH YOUR DONATION
Missing your generosity is a challenge for our parish to maintain operations without the weekly offertory
collection, so please continue to support our parish at this hard time:
Mail or bring your donation to the parish by dropping it in the mail box at the front of the
church.
Contribute „pre-authorized giving” (PAG)
Use PAYPAL, Canada Helps, Benevity Greater Toronto United Way, IBM-Pace Credit Union,
Donate online by credit card at https://stetoronto.org/tamogass or at
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org: select our parish in East Toronto.
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REFLEXIÓ ÉS TERVEZÉS
KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETÉRŐL
Történelmi időben élünk, ahol rendkívüli gyorsasággal változik a világ körülöttünk. Ezért szeretnénk több
területen is jobban megismerni a tapasztalatotokat.
Kedden az Egyháztanácsi megbeszélésen vitattuk meg e kérdést, ami még ki lett bővítve a nyilvános
ZOOM fórum néhány pontjával. Íme egy rövid összefoglaló minderről.
1. TÚL SOK ÉS HIRTELEN VÁLTOZÁS ÉRTE VILÁGUNKAT
Mi változott meg lényegesen a járvánnyal?
 jó változások: család felértékelődése (a családegyház szerepének tudatosítása); új emberek bekapcsolódása; új online világ proaktívabb használata; …
 rossz változások: rengeteg előkészített programot, tervet veszítettünk el; sok a félelem és megosztók a szélsőséges vélemények; sokan eltávolodtak; online felületesség; a „visszatérést” nehezítik a
meglévő korlátozások, merevségek; …
Önmagában a túl sok és gyors változás terhét érezzük. (ezért nehéz is megszólítani közösségünk tagjait,
hogy gondolkodjanak velünk egy online Fórumon: Fárasztó? „Megy ez nélkülünk is…”
2. KÖZÖSSÉGÜNK ÁTALAKUL, AHOGY VILÁGUNK IS…
Közösséghez tartozás átalakul: nagyban meggyengül a főleg a hagyomány alapján történő kapcsolat és
felértékelődik a tudatos, személyes döntés, elköteleződés.
a) Kiket veszít(he)tünk el? A „félelem/szabályok és kényelem” által eltávolodottak… Ezen belül:
 Idősek: nincs találkozás, nincs aktív bekapcsolódás, nincs cél… A magányosok még magányosabbá
válnak.
 Meghatározó nagy rendezvényeink és csoportjaink (M.Iskola? Kodály? Cserkészet?) jövője lett bizonytalan a korlátozások miatt.
b) Kiket ér(het)ünk el jobban talán ezen új helyzetben?
 Fiatalok: a) jobban megszólíthatók online réteg-programokkal; újfajta, kreatívabb szolgálatokba
hívhatjuk őket, ahol jobban látszik, hogy „szükség van rájuk”
 A távoli diaszpórában élők, akik számára most elérhetővé és értékelté váltunk online.
3. SZEMLÉLETVÁLTÁSRA VAN SZÜKSÉG
Mi következik számunkra a fentiekből? Miben kell megváltoznia szemléletünknek?
3.1 ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS KORÁBA LÉPTÜNK…
Eddig a hagyomány, a megszokás nagyon nagy megtartó, összetartó erőt adott a diaszpórának: „mert ez
mindig igy volt…” A fura új világunkban minden változik, ráadásul nagyon gyorsan, amikor nincs is idő a
felkészülésre.
 Sokkal folyamatosabban kell közösen reflektálnunk a változásokra. A közösségi reflexió új formáit kell meghonosítanunk.
 Ehhez szükséges megerősíteni a közösséghez tartozás tudatát és felelősségvállalását, kilépve az a
hagyományos fogyasztói mentalitásból.
3.2 KÖZÖSSÉGÜNK HIBRID (ONLINE/OFFLINE) ÉLETET ÉL
Közösségünk, mind egész világunk, a jövőben valószínűleg egy hibrid kapcsolatrendszerre kényszerül, ahol
a virtuális (online) és valós (offline) találkozások egészséges arányát, formáját kell felépítenünk.
a) Offline:
 A személyes találkozások fenntartása kreatív utak segítségével: CAFE12 helyett udvar-party.
 Használjuk ki a létező kereteket: 10 fő, betartva a távolságtartás szabályait már most is találkozhat
közösségi termeinkben: éljetek vele!
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b) Online:
 Jobban támaszkodhatunk más online forrásokra magyarul (magyar jezsuiták pl.) és angolul
 Ki kell jobban építeni a technikai és szakmai hátteret az online programokhoz
3.3 KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZÁS SZEMÉLYES ALAPOKRA KERÜL ÁT
a) A hagyományos „egyháztagság” fogalma, tartalma átalakul, meggyengül és igy új megerősítésre
szorul.
 Mi lehet a szimbolikus és formális megerősítés lehetősége?
 A konkrét, személyes kapcsolatot, kommunikációt minden áron fenn kell tartani. Mi segít ebben?
 Mivel lehet megszólítani a nem-elkötelezett, de kereső generációkat?
b) Önkéntesség átalakul:
 Régi segítség/önkéntesség (nagytömegű tömegrendezvények sok segítővel) „feleslegessé” vált: hogyan lehet nekik célt adni?
 A fertőtlenítés marad nagy létszámú segítséget igénylő feladat, bár nem annyira az időseknek.
 Milyen egészen új feladatra van most szükség? Online, digitális szolgálatok jelennek meg…
 Kiket tudunk mindezen szolgálatokra megszólítani? …
3.3 KISKÖZÖSSÉGEK ÉS RÉTEGSZOLGÁLATOK FELÉRTÉKELŐDNEK
A nagylétszámú programok helyett felértékelődnek a kisebb csoportok és réteg programok, mind online,
mind offline.
a) Idősek: Hogyan lehetne őket megszólítani, segíteni azokat, akik most távol kerültek?
 A figyelem apró gesztusai felértékelődnek (telefon, postai küldemény…)
 A telefonos megszólítást folytatjuk, célzottan az online világból is kiesők megszólítására.
 Okostelefon program: segítsük az erre nyitott időseinket, hogy legyen okostelefonjuk és tudják
használni és így ne maradjanak ki az online világból
 Az inter-generációs személyes kapcsolatokat megerősítjük konkrét feladatokkal: templomba szállítás; bevásárlás, rendszeres meglátogatás/felhívás… Ebben az állandóbb, személyes, a mélyebb bizalmat felépítő kapcsolatokat részesítjük előnyben.
b) Fiatalok
 Jobban elérhetők, de milyen tartalommal, üzenettel, formával forduljunk feléjük?
 Az elhúzódó karantén idejére pl. péntek esti udvari találkozás és sport felkínálása?
c) A 2-3. generációs, talán már inkább angolul beszélő, de magyar gyökerű családok
 Mire van nekik szükségük valójában?
 Egy angol nyelvű, de magyar érzésű, magyar kultúrával fűszerezett otthon segítség-e nekik?
d) Egy „virtuális-plébánia” új igénye?
A karantén alatt egy „virtuális-plébánia” igénye fogalmazódott meg. Ez azoknak szólna, akik online, távolabbi diaszpóra szórványból hozzánk szeretnének kapcsolódni.
 Hogyan lehet őket tudatosan befogadni és segíteni?
Mindez csupán egy gondolkodási folyamat elindítása!
 Minden ezzel kapcsolatos kérdést vagy javaslatot örömmel várunk továbbra is!
 Mindezen kérdésekről újabb fórumbeszélgetések és kérdőívek még következnek.
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