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 5.
„Az én igám édes, az én terhem könnyű!”
OLVASMÁNYOK: Zak 9,9-10; Róm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Elmúlt vasárnap arról szólt, hogy a teherből akkor lesz “megváltó kereszt”, ha terhed Jézussal hordod,
bizalommal, szabadon, szeretettel… Ha a múlt hét Igéje “kemény” kihívás volt, most lágyság, gyengédség,
szelídség van e meghívásban! Milyen is akkor Jézus édes igája? (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... (Bibliakör; Üzenet)
Amivel készülhetsz: Figyelj cselekedeteid belső motivációjára: Milyen a kapcsolataidban lévő erő?
Mi születik belőle: béke/békétlenség; nyugalom/feszültség…? Hogyan tudsz teret-adni-a-másiknak,
hogy tudjon növekedni? És mi zár be magadba, ahová nem tud a másik ember belépni szabadon?
Várunk pénteken 5-6PM(!): Könyvklub online, Nyírő József, A Jézusfaragó ember. 7PM: mise, majd 7,308PM: Taizei szentségimádás immár templomunkban. Szombaton 10-11AM: Fórumbeszélgetés plébániánk
jövőjéről és a vírus okozta változások hatása közösségünk jövőjére (ZOOM, részletek lent), majd este 5PM:
Vigil Mass in English. Vasárnap 9AM és 11AM: Mise; 5PM: Mass in English. 8PM: Zenei Vesperás online.
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 kötelező maszkviselés szabályával védd a közösséget.
Végre sikerült kiválasztani a megfelelő komplex plébániai kommunikációs software-t. Jövő héttől a
Diocesan/Evangelus programot kezdjük el használni, amin már myparish applikáció is működik, igy a
Hírnököt is új formátumban fogjuk küldeni, figyeljünk erre.
Köszönjük a sok szeretetet és imát e sok kihívást és lehetőséget tartogató időben! Isten áldjon,
Tamás atya
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2. 6,30: Egyháztanácsi megbeszélés
3. 8AM-6,30PM. Elsőpénteki szentségimádás; 5-6PM(!): Könyvklub online, Nyírő József, A Jézusfaragó
ember. 7PM: mise, 7,30-8PM: Taizei szentségimádás
4. 10-11AM: Fórumbeszélgetés plébániánk jövőjéről és a vírus okozta változások hatása közösségünk jövőjére
(ZOOM, részletek lent) 5PM: Vigil Mass in English
5. 9AM és 11AM: Mise; „Könyvbarátok” Könyvtárja újra nyitva: 10-11AM illetve 12-1PM között! 5PM: Mass
in English. 8PM: Zenei Vesperás online
7. 10-11AM: Pénzügyi Bizottság ülése
8. 8PM: Bibliakör online
11. 5PM: Vigil Mass
12. 9AM és 11AM: Mise; 5PM: Mass in English. 8PM: Zenei Vesperás online
15. 8PM: Bibliakör online
18. 9-11AM: Meditációs bevezető az augusztusi lelkigyakorlatra jelenetezők számára. 11-4PM: Közösségi kirándulás szabadtéri misével – Segítők jelentkezését várjuk. 5PM: Vigil Mass in English
19. 9AM és 11AM: Mise; 3PM: Haiti Mise; 5PM: Mass in English. 8PM: Zenei Vesperás online
22. 8PM: Bibliakör online
25. 5PM: Vigil Mass in English
26. 9AM és 11AM: Mise; 5PM: Mass in English. 8PM: Zenei Vesperás online
AUGUSZTUS
1. 5PM: Vigil Mass in English
2. 9AM és 11AM: Mise; 5PM: Mass in English. 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; 5PM: Mass in English. 8PM: Zenei Vesperás online
13-16. Meditációs Lelkigyakorlat, Ancaster (részletek lent) 11AM: Mise; 3PM: Haiti Mise; 5PM: Mass in English. 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.
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 FB oldalon. Amire mindig
figyeljünk:
1. Megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 felett) nem szabad a templomba lépni!
2. Kérjük a szájmaszk viselését, tartsa meg a 6 lábnyi távolságot, ne fogjon kezet és ne énekeljen.
3. A szentmise után ne álljunk meg csoportokban a bejáratnál vagy az udvaron beszélgetni!
AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
KÉRÉS: Idősgondozás: Közösségünkhöz tartozó család keres ápolót vagy PSW segítőt hétfőtől péntekig, este 6-9PM
között. Jelentkezést várjuk az irodán!
KÖSZÖNET a közösségünket segítő nagylelkű adományokért!
 Megköszönjük, ha postázza vagy bedobja a plébániai postaládába a heti borítékot.
 Banki adományozási meghatalmazás a „pre-authorized giving plan” (PAG). Igy támogathatja
közösségünket legegyszerűbben!
 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
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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.
Elkezdtünk egy ZOOM-os plébániai reflexiót, amibe élőbe be lehet kapcsolódni és kérdéseket fel lehet
tenni, illetve utólag meg lehet nézni. 1) június 16: Templomnyitás előkészítése; 2) június 23. 8,30: Az
online programok tapasztalatáról.
 VÁRUNK július 4. szombaton 10-11AM: Fórumbeszélgetés plébániánk jövőjéről és a vírus okozta
változások hatása közösségünk jövőjére (ZOOM)
 KÖSZÖNJÜK azoknak, akik megosztották a karantén alatti online programok tapasztalatát a jobb
jövőbeli tervezés érdekében. A válaszok összegzése: vírus védekezés: megfelelő 80%; vasárnapi misét
12,30-as feltöltés esetén is nézné: 87%; vas. evangélium podcast meghallgatása segít: 79%;
bekapcsolódna a vasárnapi üzenetet tovább vivő hétköznapi családi/kiscsoportos beszélgetésbe: 64%;
milyen témákban legyen szakmai beszélgetés: egészség: 42%, lelki egészség: 36%, nevelés: 14%; melyik
online programokba kapcsolódott be leginkább: mise, napzáró ima, bibliakör. Milyen csatornán keresztül
kapcsolódott be: youtube 73%; nincs szükséges segítségre: 79%
 KÖSZÖNJÜK, hogy azok, akik nem használják az online csatornákat, azok közül is sokan elmondták
véleményüket a templom megnyitása kapcsán: a) Milyen volt az első hétvége tapasztalata a higiéniai
előírások terén: megfelelő/túlzott/nem megnyugtató? b) Mit tartana Ön még fontosnak még a megelőzés
terén?
 KÖSZÖNJÜK azoknak, akik kitöltötték a magyarországi többi jezsuita szolgálattal közös kérdőívet,
ami a karantén alatti tapasztalatokat és a jövőben lehetséges online jezsuita képzéseket vizsgálja. Aki még
meg tudná tenni, itt megteheti: kerdoivem.hu/kerdoiv/1087472692
És persze érdemes figyelni az Európában megjelenő egyre jobb reflexiókra arról, hogy mi is történt velünk a
vírus-válság alatt és hogy merre vannak a továbblépés lehetőségei. The world after Covid-19: a Christian
contribution.
MÉDIA: ÚJ, JÓ OLVASMÁNYOK ÉRKEZTEK MAGYARORSZÁGRÓL
1. Megérkezett A Szív jezsuita magazin új száma, ami az összetartozásról s a vírus tanulságairól szól.
2. Budapest-jelentés. A keresztényüldözésről 2019. Akinek fontos a világ különböző részein élő
keresztények -sokszor tragikus – helyzete, azok számára ad egy részletes beszámolót e kötet. A
könyv magyarul és angolul is elérhető!
3. P. Nemes Ödön SJ – Naszádi Krisztina, Párbeszéd az öregséggel. Egy csodálatos beszélgető-kötet
azoknak, akik szeretnének szépen és békében megöregedni.
4. P. Őrsy László SJ, A Lélek terében – Mit is jelent Isten akaratát keresni? És hogyan kezdhetem el?
– erről szól e praktikusan megirt, szép lelkiségi kötet.
A kiadványok megvásárolhatók az irodán.
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 (5) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; hazánkért, Magyarországért és a nemzet egységéért; +ifj. Deutsch
Lajosért, 40. évforduló; +Czirfuszné Szabó Katiért; +Máté Piroskáért; Szent Antal tiszteletére 11:00 Papp családért és Istvánért;
+Kázmér Lajosért és Eszterért, és +szüleikért; +Gál Attila lelki üdvéért; +Kocsondy Annáért és Gyuláért; +Benkő Pál Györgyért;
+Nádudvari Istvánnéért; +szülőkért és nagyszülőkért; +Polgár Rozáliáért és Zoltánért 5 PM for protection over families
Hétfő / Monday (6) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General
Kedd / Tuesday (7) 7:30 for our +Jesuits; for healing and protection of Sydney, Olivia, Ady and James; for Laurencsyk
and Berzy families
Szerda / Wednesday (8) 7:30 for Jesuit vocations; thanksgiving from Gene and Linda; for +Péter; for +Hári István and +Hári
Ildikó
Csütörtök / Thursday (9) 7:30 for the conversion of non-believers; for healing from cancer of Dagma St John
Péntek / Friday (10) 7:30 for our benefactors; for all the intentions of the M.E.6 members
Szombat / Saturday (11) Saint Benedict 7:30 for world peace; for blessings on Fr Dominic Borg; for the repose of the soul of
Norma Uy 5 PM for Etelka and +Pál
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: Györgyjakab Klára emlékére: Lovász Attila József; Bode és Berzy családtagok
emlékére: Bode Rita.
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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
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 5, 2020
“My joke is easy, and my burden is light.”

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
There is a very welcome thread of joy and encouragement woven throughout the readings for this Sunday. It
is in this same Spirit that Jesus declares in the Gospel – that he is one with the Father, and that all things
have been entrusted to him. He invites all those who are overburdened to come to him, for his yoke is easy,
his burden light. Knowing the Son or the Father is not concerned with factual knowledge, but with an
intimate relationship: it is His joke! Do you trust that it might be possible? Reflect and pray about, how can
you leave yourself a bit behind and give more space for others that they can grow?
1. Welcome to our Services: a) Weekday mornings adoration 7AM, followed by Mass at 7,30AM. b) Vigil
Mass Saturday at 5PM and Sunday Mass at 5PM
Music Vesper on Sundays online at 8PM.
2. Please keep the following safety instructions that all can feel safe (Details in the former Bulletin and on
the FB). 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 in Toronto Mask is compulsory. 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.
3. Join us in our reflection!
a) Help us to make the final decision whether the new Vigil Mass Saturday at 5PM or the Sunday Mass
at 5PM might be more appropriate to keep? With mid-July we will have only one of them.
b) How to grow as community? What might be our paradigm as a Christian community after the quarantine? For your reflection! "The pandemic has shown us the economy is very narrow and limited way of
organizing life and deciding who is important and who is not important. If I could change one thing, it
would be to get out of the system of production and instead build a political ecology." The world after
Covid-19: a Christian contribution.
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 deeper 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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