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

myParish/St. Elizabeth of Hungary,
Cell phone application: myParish/Saint Elizabeth of Hungary
Magyar szentmise online vasárnap 11AM
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. május 10.
„Ne nyugtalankodjék szívetek…”
OLVASMÁNYOK: ApCsel 6,1-7; 1Pét 2,4-9; Jn 14,1-12

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Krisztus Feltámadt! Áldott Húsvétot kívánok továbbra is közösségünk minden tagjának! Kívánom, hogy ez
adjon reménységet és erőt e nehéz időben számunkra!
A hét jó híre, hogy nem hallottunk újabb, nagyobb bajról a közösségünkből. Mégis az időseink között érzek
erősebb fáradtságot, fásultságot és ez nem jó. Kérem imáitokat értük és különösen is Balázs atyáért, akit
nagyon megterhel a bezártság (nem igen eszik napok óta!)
Várunk – legalább virtuálisan – pénteken 7-7,45PM: Könyvklub: Csáth Géza, Varázslók kertje novellája a
félelmetes ismeretlenről. Szombaton 10,30-11,30AM: Nevelési Klub: Otthonról dolgozni és otthon tanulni…
3-4PM: bérmálási felkészítő. Vasárnap a 11AM: Mise (Sajnálom az elmúlt vasárnap problémáját, hogy
többször is megszakadt az internet kapcsolat éppen a templomnál. Ezért is elkezdtük a héten a templomi professzionális videó-rendszer kábeleinek kiépítését, hogy megbízhatóságot és biztonságot teremthessünk a
templomi élő közvetítésekhez. Köszönöm türelmeteket!) Este 7-8PM: Zenei Vesperás, Varnus Xavér orgonál.
Múlt vasárnap a Jó Pásztorra figyeltünk, őt szeretnénk követni (Jn 10, 1-10). Ügyelj, ne keverd ezt össze a
közösségi média „follow us” felületes rákattintásával, amit egy sztár bamba s passzív nyája tesz. Jézus
követése egy személyes és mély találkozást feltételez vele, ami alapján döntést tudsz hozni életedről. Akarod
ezt? Akkor is, ha nehéz és gyengének érzed magad, ha nyugtalan vagy?
Most vasárnap János 14,1-12 sorainak ismert biztatását olvassuk: „Ne nyugtalankodjék szívetek...!"
Olvasd át a részt, hallgasd meg a bibliakört. Gondold át, hogy te mitől félsz és mi nyugtalanít? Mit
jelent számodra az, hogy Jézus az "út"? (ÜZENET)
Köszönjük a sok szeretetet és imát e sok kihívást és lehetőséget tartogató időben!
Különösen is ügyeljetek egészségetekre, egymásra! Isten áldjon,
Tamás atya

ONLINE ESEMÉNYNAPTÁR A KARANTÉN IDEJÉN
MÁJUS
8. 7-7,45PM: Könyvklub, Csáth Géza, Varázslók kertje novellája
9. 10,30-11,30AM: Nevelési Klub: Otthonról dolgozni és otthon tanulni… 3-4PM: bérmálási felkészítő
10. 11: Mise közösségünkért 7-8PM: Zenei Vesperás, Varnus Xavér orgonál
13. 8PM: Bibliakör
14. 1-2PM: Elsőáldozási felkészítő
15. 7PM: „Mennyei ízek” – főzőklub Tausz Gyuszival
16. Magyar Iskola és Helikon online. 10,30-11,30: „Unokák és nagyszülők” – műsorunkban fiatalok kérdeznek arról, ami régen adott erőt… Vendégünk: Zydron Margit és családja
17. 11: Mise közösségünkért
24. 11: Mise közösségünkért. 3-4PM: EGÉSZSÉGÜNKRE! Orvosainkat kérdezzük – kérdéseket várunk
szeretettel! 7-8PM: Zenei Vesperás

MÁJUS – MÁRIA HÓNAPJA
Május a Szűzanya hónapja, ezért a plébánia új kezdeményezése a Rózsafüzér közös imádkozása online
téren. Minden héten kedden este 7 órakor a Zoom-mal lehet bekapcsolódni. A Zoom az egy videó platform,
amit a komputerre kell telepíteni https://zoom.us/download, telefonra az AppStore-ról, vagy Google Play
Store-ról kell letölteni a Zoom cloud meetings applikációt. A program letöltése után, kedden ezzel a linkkel
be lehet kapcsolódni az imakörbe.
https://us02web.zoom.us/j/83123370496?pwd=Vk82ZXBITVl5bGluTmRBMHRzQ0I5UT09
Minden kedden az ima után kérünk 5 jelentkezőt, aki az öt tizedet vezeti majd a következő találkozón. Mivel
a technológia még nem tökéletes, csak az öt vezető lesz hallható. Bármi kérdéssel, segítségkéréssel
forduljanak az irodához vagy Szárícs Annához.

KÍSÉRT IMÁDSÁG HETE – ONLINE
Mi az imahét lényege? Ez egy út, melynek során egyénileg kísért szent ignáci lelkigyakorlatot végzünk a
mindennapi életben, most a dobogókői Manréza segítségével.
Kit érdekelhet az imahét? Életkortól függetlenül bárkit, aki Istennel való kapcsolatát szeretné mélyíteni,
szeretne lelkigyakorlatozni, de nincs lehetősége kiszakadni a mindennapokból, szeretné a mindennapokban
meghallani Isten hívását, szeretne az imájáról beszélni egy lelki kísérővel, vágyik arra, hogy imája jobban
áthassa mindennapi életét
Időbeosztás: vasárnap délután közös kezdés 16-19. között, hétfőtől péntekig napi min. 30 perc csendes ima,
illetve napi 30 perc online beszélgetés a kísérővel, péntek este 18-20. között közös zárás. (Ezek a
magyarországi időpontok!!!) A kísérővel való beszélgetés Skype vagy Zoom segítségével történik, ezek
ismerete, valamint kamerával és mikrofonnal rendelkező számítógép, tablet szükséges.
Infó és jelentkezés: http://manreza.hu

LELKI ÉLETÜNK A KARANTÉN ALATT









Szükséged van kérdéseid, tapasztalataid megosztására? Bátran hívjad Tamás atyát telefonon (416-2253300 x 21), skypen (forrai.tamas), Facebook messenger-en, zoom (forrai.tamas@gmail.com) vagy google
hangouts-on (forrai.tamas@gmail.com)
Általános feloldozás – egyeztess időpontot Tamás atyával és várni fog a templomudvaron
VASÁRNAPI MISÉNK élőben a Youtube stetoronto oldalon.
NAPZÁRÓ IMA KÖZÖSSÉGÜNKÉRT: esténként 8-8:10PM
RÓZSAFŰZÉR kedd este 7-8PM között a zoom segítségével, részleteket lásd fent
BIBLIAKÖR: szerda este 8PM átelmélkedjük a vasárnap evangéliumát.
TAIZEI ima elsőpénteken 7-8PM

SEGÍTSÉG IDŐSEKNEK



Szeretnénk mindenkit bekapcsolódni online közösségünk életébe. Jelentkezzen, aki segítséget kér és aki
laptop vagy egyéb eszközt tudna kölcsön adni időseknek a járvány idejére e célra.
Folytatódik a torontói magyar közösségek összefogásával a heti háromszori ételkihordás az idősek
számára. Ha tudunk ezzel segíteni és még nem szóltak, kérem, hogy jelezzék nálunk vagy a magyar Házban.
Tudunk másban segíteni? Kérjük, hogy jelezzék a plébánián!









KÖZÖSSÉGI ONLINE ALKALMAK! VÁRJUK KÉRDÉSEIKET
KÖNYVKLUB: kéthetente beszélgetés egy érdekes könyvről, novelláról
SZÜLŐI KLUB: kéthetente beszélgetés nevelésről, különös tekintettel a karantén alatti kihívásokról
„ÉLŐ TÖRTÉNELEM”: a magyar történelem és az egyháztörténelem érdekes részleteiről
EGÉSZSÉGÜNKRE! Orvosainkat kérdezzük
UNOKÁK ÉS NAGYSZÜLŐK – műsorunkban fiatalok kérdeznek arról, ami régen adott erőt…
„MENNYEI ÍZEK” FŐZŐKLUB –
ZENÉVEL A KÖZÖSSÉGÉRT! Attila Zonai Band




HATÁROK NÉLKÜL MAGYARUL




A Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai összefogtak és szeretnének segítő kezet adni a diaszpóra
szervezeteknek. Létrehozták a Kalandozzunk határok nélkül magyarul elnevezésű oktató-videósorozatot, mellyel célunk, hogy kulturálisan sokszínű tartalommal lássuk el a diaszpóra magyarságát. Fogadjátok szeretettel! Facebook: https://www.facebook.com/kalandozzunkhataroknelkulmagyarul
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFefwaZ6Ecj2BjY6clVi-mA
A Magyar Film Napja alkalmából a Magyar Nemzeti Filmarchívum újabb 20 filmet tesz ingyenesen
elérhetővé saját Vimeo csatornáján (https://vimeo.com/filmarchivum), melyek 2020. április 30. és május 10.
között megtekinthetőek.

JÓ GAZDA MÓDJÁRA….





Örömmel jelzem, hogy szépen haladunk a garázs új raktár részének kialakításában. Többek nagylelkű
segítségével folytatjuk a templomkert tavaszi takarítását és ültetéseit, hogy mire jöttök, szép legyen
minden. Elkezdtük a templomi professzionális videó-rendszer kábeleinek kiépítését, hogy megbízhatóságot
és biztonságot teremthessünk a templomi közvetítésekhez.
Isten fizesse meg támogatását e nehéz időben különösen is!
Megköszönjük, ha bedobja a plébániai postaládába a hagyományos támogató borítékot
Banki adományozási meghatalmazás a legegyszerűbb: „pre-authorized giving plan”(PAG)
ONLINE adományozás: PAYPAL, Canada Helps or Benevity,
stelizabethofhungary.archtoronto.org; https://stetoronto.org/tamogass;
FERENC PÁPA MÁJUSI IMASZÁNDÉKA…
hogy a diakónusok az Ige és a szegények hűséges szolgálata által éltető
jelek legyenek az egész Egyház számára!
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (10) Grofsics Ibolya és Gert 30. házassági évfordulójára; Turcsik és Góz családokért és barátokért; for the
protection of unborn children; barátnőkért ás barátokért; +Varazsdi Annáért; +Viktorért; +Málics Máriáért; +Kamen Franciskáért;
+Szekeres Máriáért; +Elek Ilonáért; +Nagy Beáért; +Eugenia Szuleka lelki üdvéért; +Barna Olga édesanya lelki üdvéért
Hétfő / Monday (11) Boldog Salkaházi Sára vértanú: intention of the Jesuit Fr. General; for +Theresa de Vietoris; for +Péter
Kedd / Tuesday (12) 7:30 for our +Jesuits
Szerda / Wednesday (13) Our Lady of Fatima: for Jesuit vocations
Csütörtök / Thursday (14) Saint Matthias: for the conversion of non-believers
Péntek / Friday (15) for our benefactors; a magyar politikai élet megtisztulásáért; hazánkért, Magyarországért
Szombat / Saturday (16) Saint Andrew Bobola, Jesuit priest, religious, martyr: for world peace; for Etelka and +Pál
Temetés: +Horváth Ilona gyász szertartása május 12-én lesz 2 órakor a York temetkezési vállalatnál.
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Harasti Tamás emlékére: Peterdy Michael
+Kamen Franciska és +Szekeres Mária emlékére: Farkas Teréz.

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

May 10, 2020
"Do not let your hearts be troubled..."

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Christ is risen! This week’s readings speak powerfully of faith, hope and trust in God. God’s word inspires,
sustains and encourages us as we continue to live with the impacts of current difficult and disturbing weeks.
The Gospel (Jn 14) is part of Jesus’s farewell to his disciples. Although he will leave them physically, he
asks them not to be troubled, to trust in God. He invites us also to trust. We will not be left alone, but will
know our Risen Lord as the Way, the Truth and the Life, and be enabled to live the way, truth and life of
Jesus for others. John is writing for first-century Christians who were often persecuted, but it is for us as
well. You may like to ponder how you are making your decisions during this difficult time? Ask Jesus for the
grace to live this week in hope, trust and joy.
Remember: although the church and the parish office must remain closed until further notice, nevertheless, it is even more important to pray together: physical distancing does not mean we should be distancing
ourselves from God. Whatever you may be feeling, remember that God is always with you.
Please continue to pray for those sick and those caring for them. Be assured of our daily prayers for you.
With my prayer, Fr Tamas

1.

2.
3.



4.

KEEPING IN TOUCH TO HELP EACH OTHER
We are broadcasting our St Elizabeth Masses at 11AM Sunday and our daily Evening Examen at 8PM at
https://stetoronto.org/kozossegi-media/ or Youtube or Facebook: stetoronto. I would like to let you know that
I celebrate private Masses every day. So those who have offered Mass Intentions for the months of April,
May and June, rest assured that I will offer the Mass for your intentions. Give us a call or send a message
if you would have mass intention.
“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.
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
Visit our homepage in Hungarian: www.stetoronto.org; in English: stelizabethofhungary.archtoronto.org;
Visit our social media: stetoronto; stetoronto,
stetoronto, phone app: myParish/St Elizabeth of Hung
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!
THE HOLY FATHER’S INTENTION IN MAY
We pray that deacons, faithful in their service to the Word and the poor, may be an invigorating symbol for
the entire Church.
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 time: Mail or bring your donation to the parish by
giving it to the office or dropping it in the box at the front of the church. Contribute „preauthorized giving” (PAG) Donate online: PAYPAL, Canada Helps or Benevity,
stelizabethofhungary.archtoronto.org; https://stetoronto.org/tamogass; or Contribute to our
parish offertory by credit card. Please click here & select our parish.

