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
Podcast a Spotify-on: STE - Szent Erzsébet plébánia - Toronto
Magyar szentmise online vasárnap 11AM (Youtube: stetoronto)
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)
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. június 7.
„Úgy szerette isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy… el ne vesszen!”
OLVASMÁNYOK: Kiv 34,4b-6. 8-9; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Köszönöm! Köszönöm nektek a szép pünkösdi meglepetést: valóban egy pünkösdi csoda volt együtt lenni e
formában is!
Pünkösd látható volt közöttünk. Ezért hiszem, hogy keresztény életünk megújulásának meghatározó útja a
keresztény családokon és kisközösségeken keresztül vezet. Múlt héten arra kértelek, hogy keress egy 3-8 fős
csoportot, akikkel személyesen vagy online tudsz találkozni e négy héten azonos időben, legalább 30 percre,
hogy az evangéliumról beszélgessetek. Sikerült? Legalább megpróbáltad? (részletek lent) Ha van kérdésed,
vagy megálltál és nem tudod, hogy merre menj: néz meg a kis bemutatót vagy hívj fel nyugodtan!
Várunk – legalább virtuálisan – pénteken 7,30-8,15PM: Taizei Szentségimádás. Szombaton 10,3011,30AM: Nevelési Klub: A nyár kihívásai. 3-4PM: Bérmálási felkészítő. Vasárnap 11: Mise közösségünkért, áldoztatás a parkolóban 12-1: MIK- ifjúsági klub; 8PM: Zenei Vesperás (Ez csak a YouTube oldalon
lesz továbbiakban elérhető, kérjük, hogy ott jelentkezzen be!)
Múlt vasárnap, Pünkösdkor, arra emlékeztünk, ahogy a Pünkösdi Tűz hevítette át a tanítványok lelkét
félelmükben, és ez a Tűz tette érthetővé tanúságtételüket. megpróbáltad elmélyíteni hitedet azáltal, hogy
megosztottad másokkal?
Ennek feltétele, hogy megtapasztaltad Jézust barátként és meghallottad Isten szerető szavát! Enélkül hited
üres, hiteltelen…. Most, a Szentháromság vasárnapján az Evangéliumban (Jn 3,16-18) Jézus teljes
egészében megmutatja az Atya szeretetét feléd is! Ennek viszont a feltétele, hogy vedd észre, hogy nem teljes
életed nélküle! Légy te magad is (Istent) “kereső” ember, aki tudja, csak Ő tudja betölteni szívét, életét.
Nikodémus valami mélyebbet „keres”, amikor éjszaka, félve, de felkeresi Jézust. Te vágysz-e,
„szomjazol-e” igazán a Jézus által megmutatott Istenre, aki kicsit mindig más, ahogy elképzeled?
Mit keresel benne, nála? (Talán segít a Bibliakör vagy az Üzenet.)
Köszönjük a sok szeretetet és imát e sok kihívást és lehetőséget tartogató időben! Különösen is ügyeljetek
egymásra! Isten áldjon,
Tamás atya

ONLINE ESEMÉNYNAPTÁR A KARANTÉN IDEJÉN
JÚNIUS
5. 7,30-8,15PM: Taizei Szentségimádás
6. 10,30-11,30AM: Nevelési Klub: A nyár kihívásai. 3-4PM: Bérmálási felkészítő.
7. 11: Mise közösségünkért, áldoztatás a parkolóban 12-1: MIK- ifjúsági klub; 8PM: Zenei Vesperás
9. 7PM: Rózsafüzér
10. 8PM: Bibliakör
11. 1-2PM: Elsőáldozási felkészítő
12. 7-7,45PM: Könyvklub: Babits Mihály: A repülő falu. (A „Vérző Magyarország” 196-206. old.)
13. 10,30-11,30: „Unokák és nagyszülők” – műsorunkban fiatalok kérdeznek arról, ami régen adott erőt…
14. 11AM: Mise közösségünkért, majd áldoztatás a parkolóban. 3-4PM: Egészségünkre – beszélgetés orvosainkkal. 8PM: Zenei Vesperás

PÜNKÖSDI TŰZ: “A család, amely együtt imádkozik, együtt is marad.”
PÜNKÖSDI TŰZ! indul egy magyar kezdeményezés is, erre is várunk: https://jezsuita.hu/punkosdi-tuzkozos-szentlelekvaro-imara-hivnak-a-magyar-jezsuitak/
Pünkösd jelképe a lángnyelv, a tűz, mely minden egyes tanítványon látható. Ez a Pünkösdi Tűz hevítette át a
tanítványok lelkét félelmükben, és ez a Tűz tette érthetővé tanúságtételüket. Szeretnéd Te is megtapasztalni
ezt a Tüzet? Szeretnéd elmélyíteni hitedet azáltal, hogy megosztod másokkal? Miért kell megosztani a
személyes hitet – kérdezik többen? Azért, amiért minden más fontos tapasztalatodat szereted megosztani,
hiszen ezáltal lesz élő, letisztult; hiszen ami fontos, az szeretne „tovább folyni” belelőnk. Ezért beszélünk
egy csodás természeti élményről vagy egy szeretet/szerelem tapasztalatról másoknak…
Ha igy gondolod te is, akkor gyere és köteleződj el amellett, hogy négy héten át imádkozol és hetente egy
órában – a családodban vagy egy erre létrejött kis csoportban – megosztod tapasztalataidat a hitedről. Ha
jelentkezel, akkor hetente segítő kérdéseket és feladatokat kapsz. Tarts velünk, és keress társakat a
megosztáshoz! Vagy jelezd, ha szeretnéd, hogy mi adjunk társakat. Lobbantsuk lángra együtt a világot!
Csatlakozni az ezen a linken elérhető kérdőív kitöltésével lehet. A tűz életben tartásához a 3-8 fős
kiscsoportok a következőket vállalják négy héten át:
 Hetente foglalkoznak az evangéliummal. Ehhez rövid gondolatokat, kérdéseket, akár ajánlott gyakorlatot küldünk.
- Az előző vasárnapi prédikációt újra megnézheted youtube-on vagy meghallgathatod podcast-on,
azaz útközben hallgatható formában is elérhető a Spotify-on: STE - Szent Erzsébet plébánia – Toronto
- A következő vasárnapi evangélium bevezetésébe be tudsz kapcsolódni a szerda esti Bibliakör során a
youtube-on.
- Az ezen a linken becsatlakozók email címükre megkapják hetente a segítő kérdéseket.
 Hetente a tagok megosztják egymással a témában imaélményeiket, tapasztalataikat, gondolataikat. Ez
lehet élőben, telefonon, videokonferencián, bárhogy.
Többen kérték, hogy segítsünk azzal, hogy bemutatunk néhány ima-keretet. Itt inkább felnőttek számára való bibliaóra mintát mutatunk be a videón és lent a leírását, később még egy gyerekekkel való családi
imára hozunk példát. Próbáld ki és használd belőle azt, ami segít.

TRIANON 100
Világszerte, így Torontóban is megemlékezünk a 100 évvel ezelőtt történt Trianoni békediktátumról. Néhány
program nálunk, amire hívunk szeretettel:
4. csütörtök 10AM: Trianon gyásznap – torontói megemlékezés
6. szombat 7PM: Könyvklub. Babits Mihály: A repülő falu. A „Vérző Magyarország” című 1923-as kötetből válogattuk (e novella a 196-206. oldalon található), de érdemes az egész kötetet elolvasni e napokban.
7. vasárnap 1PM: Torontói lelkészek közös imája templomunkban, online; 7PM: Megemlékező Vesperás
A Trianon terhét viselő közösségek segítésének sok útja van… A járványügyi intézkedések miatt bezárt és bevétel
nélkül maradt, idén 120 éves fennállását ünneplő nagyváradi Szigligeti Színház alkotóközössége kéri, hogy jelképes
árú támogatói jegy megvásárlásával segítsék az egyik legrégebbi erdélyi magyar színházat: Petőfi Sándor: János
vitéz (https://bit.ly/2WRDSLP); G. Matvejev: A csodálatos kalucsni (https://bit.ly/2ArKXLu); Aranyos szegelet
(https://bit.ly/3fTndzU); Amikor a pásztor... - néptáncelőadás (https://bit.ly/3bCWC70”)

JÓ GAZDA MÓDJÁRA….
SEGÍTSÉG A RÁSZORULÓKNAK - FOODBANK
Közösségünk örömmel támogatja a „SEGÍTŐ KEZEK” FOODBANK felállítását, tartós élelmiszer gyűjtésére és elosztására. Aki ebben szeretne részt venni segítőként vagy mint akinek segíteni tudunk, kérjük, hogy
jelezze az irodán. Elsősorban zöldség és gyümölcskonzerveket gyűjtünk vagy ilyen célra adott pénzadományt. (Adomány bármikor letehető a lift melletti üvegajtóhoz kívülről is.)









Hálásan köszönjük csoportjaink támogatását! $10,000 adomány érkezett a Szent Erzsébet Magyar
Iskolától, $3,000 a MCC Házasok Klubjától és $2,000 a Cserkeszektől. Köszönjük támogatásukat és
imádkozunk azért, hogy mihamarabb visszatérhessenek programjaikkal!
Megköszönjük, ha postázza vagy bedobja a plébániai postaládába a heti borítékot.
Banki adományozási meghatalmazás – így támogathatja közösségünket legegyszerűbben! A „pre-authorized giving plan”-t (PAG) közösségünk több tagjának kérésére és más
plébániák jó tapasztalata alapján vezetjük be. (részleteket lásd lent).
ONLINE adományozás:
- https://stetoronto.org/tamogass;
- https://stelizabethofhungary.archtoronto.org oldalon jelölje be plébániánkat.
PAYPAL, Canada Helps, Benevity Greater Toronto United Way, IBM-Pace Credit Union
FERENC PÁPA JÚNIUSI IMASZÁNDÉKA…
Imádkozzunk minden szenvedőért: engedjék, hogy Jézus Szíve megérintse őket
és ezáltal megtalálják az életre vezető utat!
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (7) 11:00 Forrai atyáért, hálából; a Segítő Kezek csoportjáért, hálából; Frank és Éva
Dolmányosért, 25. házassági évforduló; dr. Jeney Piroskáért, 91. születésnap; hazánkért, Magyarországért és
a nemzet egységéért; a Mária Kongregáció élő és +tagjaiért; +dr. Jeney Lászlóért, 1. évforduló; +Varazsdi
Annáért; +Nagy Beatrice-ért; +Vaskovic Irénért, 6. évforduló; +Lecsek Margitért; +Pickó Józsefért; for June
Romeo, thanksgiving and birthday; for +Noel Fredericksen; for +Pangrazio Andrew, 65. birthday
Hétfő / Monday (8) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General
Kedd / Tuesday (9) Blessed Joseph De Anchieta, priest, religious 7:30 for our +Jesuits; for +Agatha
Maria Juliana Kurniawati Kossim, anniversary; for +Rummiati Kossim, 40 days anniversary
Szerda / Wednesday (10) 7:30 for Jesuit vocations; hazánkért, Magyarországért és a nemzet egységéért
Csütörtök / Thursday (11) Saint Barnabas 7:30 for the conversion of non-believers; születésnapra, hálából
Péntek / Friday (12) 7:30 for our benefactors; hazánkért, Magyarországért és a nemzet egységéért; a
magyar politikusok megtéréséért
Szombat / Saturday (13) Saint Anthony of Padua 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál
Temetés: Tandory Mihály, Gál Attila (65)
Lecsek Margit (90) temetése június 5-én lesz 11 órakor a York temetőben.
Juhász András (86) temetése június 6-án lesz 12 órakor a York temetőben.
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak:
+Pickó József emlékére: Simonka Ferenc és Mária, Varga László
+Gál Attila emlékére: Antal Géza és Matild, Borbély Imre és családja, Demeter Anna és Mózes, Elekes
Dénes és Imola, Hodor Hajnal, Kristóf család (Aurora), Viszmeg Andrea és Attila
+Juhász András emlékére: Dala Imre
+Harasti Tamás emlékére: Czudec Anka, Pilskalnietis Family: Mary Ann & Egons.

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 7:30 AM, Sunday at 5 PM
Adoration: on the 1st and 4th Friday from 7,45PM-, & Sunday 4,30-5PM
Reconciliation: before & after the Masses

June 7, 2020
“God so loved the world that he gave his only-begotten Son, so that everyone…may have eternal life.”

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
One God, three persons united in a constant flow of love and tenderness! On this feast of the Most Holy
Trinity, we are all invited to be drawn deeper into the rhythm of this eternal flow of love.
In John’s Gospel, Jesus reveals to Nicodemus the depth of God’s love for all people. God sent his Son so
that all may have eternal life. Our Creator God became fully human and lived as one of us, physically living
out the compassion and tenderness revealed to Moses centuries before. At Pentecost, the Spirit of God was
poured into the hearts of Jesus’s followers. This same Spirit of love and kindness unites us now as we pray,
whether we do so alone, with a group, or in a virtual gathering. Do you desire it? Are you a “searcher” as
Nicodemus was? It is necessary if you would like to experience God’s intimate love!
Please continue to pray for those sick and those caring for them. Be assured of our daily prayers for you.
May the Grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all!
With my prayer, Fr Tamas
KEEPING IN TOUCH TO HELP EACH OTHER
1. We are broadcasting our St Elizabeth Masses at 11AM Sunday and our daily Evening Examen at 8PM in Hungarian at https://stetoronto.org/kozossegi-media/ or Youtube or Facebook: stetorontoEN. I would like to let you know that
I celebrate private Masses every day. So those who have offered Mass Intentions, rest assured that I will offer the
Mass for your intentions, just give us a call, or send a message.
2. Sunday, after our online Mass, between 12-1PM, those are welcome who would like to receive the Holy Communion.
Stay in your cars, please.
3. “Churchyard” Confession with Fr. Tamas is available; please make an appointment via phone. You do not have to
get out of your car, we will still maintain a good distance for safety.
4. If any of you need help with buying groceries and medicines, please let us know.
 You can still contact us at the parish office: 416-225-3300 ext.21 or email: szte.iroda@gmail.com
 To connect our English-speaking community, we started an English Facebook site for You. A) If you are using FB,
please join us: https://www.facebook.com/StetorontoEN and invite others who might be interested. B) If you are not
using FB, please send your email address. It is especially important since in the coming period we must decide about
the new timing of our Mass.
 Visit our homepage in Hungarian: www.stetoronto.org; in English: stelizabethofhungary.archtoronto.org;
 Visit: stetorontoEN;
stetoronto, stetoronto, phone app: myParish/St Elizabeth of Hung
5. Register for FORMED to use wonderful online resources (click https://signup.formed.org

WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above!
POPE FRANCIS’ INTENTION IN JUNE
that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus.

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 box at the front of the church.
Contribute „pre-authorized giving” (PAG)
Use PAYPAL, Canada Helps or 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.

