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: csak a vasárnap 11 órás misére
Szentmisék magyarul vasárnap de. 9 és 11AM
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, 5 PM on Saturday
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, Friday 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.

HIRNÖK: 2020. augusztus 2.
„Ti adjatok nekik enni!”
OLVASMÁNYOK: Iz 55,1-3; Róm 8,35. 37-39; Mt 14,13-21

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Az elmúlt vasárnap a megtalált kincsről szól, amiért érdemes mindent odaadni (Mt 13,44-50). Jézus azt
kérdezi, hogyha már észrevetted a jót: tudtál-e dönteni a jó, az egyedül fontos mellett? Akár minden mást
feláldozva? … Most Jézus csak azt kéri, hogy legalább, amid van, “az öt kenyeret és két halat”, azt oszd meg
a rászorulókkal… (Mt14,13-20) Kezdd el kicsiben, add oda azt, amit tudsz!
Tudod-e, hogy a COVID válság alatt az emberek nem a vírustól, hanem az éhségtől fognak meghalni? Ebben
az évben 265 millió embert veszélyeztet az akut éhezés és az éhhalál! Újra kérdezem: te mit osztasz meg másokkal?
A készületben segít a BIBLIAKÖR, ÜZENET meghallgatása és e KÉRDÉSEK megfontolása: Észreveszed-e a hiányt, a (testi/lelki) szükséget? Észreveszed-e, hogy mit tudsz/akarsz te megosztani másokkal? (Mi a te öt kenyered és a két halad?) Észreveszed-e a csodákat életedben? Hogyan hat rád,
amikor téged ajándékoz meg valaki váratlanul?
Köszönöm és kérem továbbra is, hogy segítsetek 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.
Kívánok közösségünk nevében jó nyaralást minden pihenni indulónak! Isten áldjon,
Tamás atya
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ESEMÉNYNAPTÁR
AUGUSZTUS
1. 4,30PM: Szentségimádás, 5PM: Vigil Mass in English
2. 9AM és 11AM: Mise. Csiszér Jenő és Éva kiállítása megtekinthető 9-1PM
5. 8PM: Bibliakör online
6. 1PM: Belvárosi Mise és gyóntatás a Rákóczi Villában
7. 8AM-6PM: Elsőpénteki szentségimádás; 6-6,30PM: Rózsafüzér. 7PM: mise, 7,30-8PM: Taizei
szentségimádás
8. 10AM: Könyvklub online: Sánta Ferenc: Sokan voltunk; 4,30PM: Szentségimádás, 5PM: Vigil Mass
(Holy Trinity Community zenei szolgálatával)
9. 9AM és 11AM: Mise. Csiszér Jenő és Éva kiállítása megtekinthető 9-1PM. 1-9PM: Fiatal felnőttek lelki
programja kirándulással összekötve (részletek a 4. oldalon)
14-15. Meditációs Lelkigyakorlat templomunkban (részletek lent)
15. 4,30PM: Szentségimádás, 5PM: Vigil Mass in English
16. 9AM és 11AM: Mise; 3PM: Haiti Mise. Csiszér Jenő és Éva kiállítása megtekinthető 9-1PM
22. 11AM: Ünnepi mise a Cambridge-i Magyar Házban. 4,30PM: Szentségimádás; 5PM: Vigil Mass
23. 9AM és 11AM: Mise; Csiszér Jenő és Éva kiállítása megtekinthető 9-1PM
28. 7-8PM: Karizmatikus szentségimádás (Holy Trinity Community zenei szolgálával)
29. 9-4PM: plébániai kirándulás és szabadtéri mise (az elmaradó Midlandi zarándoklat helyett.) 4,30PM:
Szentségimádás; 5PM: Vigil Mass in English, majd Vesperás Oláh Imre orgonaművésszel
 Július 26 estétől augusztus 2. reggelig Tamás atya saját lelkigyakorlatán van, így nem lesz elérhető.
 Angol nyelvű LEGO-tábor napközi formában a plébániánkon, július 20-tól augusztus 24-ig, 4-13 éveseknek. Jelentkezni lehet a Snapology honlapján: https://embed.snapology.com/licensee/116/events/82968
 Meditációs Lelkigyakorlat templomunkban! Mivel az Ancasterben tervezett ottalvós programot a lelkigyakorlatos ház mégse tudja fogadni, ezért a programot átalakítva helyben, templomunkban tartjuk meg.
Augusztus 14-15., péntek egész nap és szombat délelőtt 7,30AM: mise, rövid Cafe és bevezető, majd 8,3011,30AM között csendes meditáció, végül közös reflexió, megosztás. Pénteken délután folytatódik négyig
egy közös ebéd után. Ez csendes lelkigyakorlat, azaz nem beszélgetünk a lelkigyakorlat ideje alatt.
 Csiszér Jenő és Éva kiállítása vasárnaponként megtekinthető a Galériában június 28-től a nyár végéig.
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, JEZSUITÁK!
Kívánunk boldog születésnapot minden jezsuitának, de különösen az itt szolgált vagy szolgáló jezsuitáknak.
A rendalapító Loyolai Szent Ignác ünnepén adjon a Szentlélek megújító erőt, belső békét és a szolgálat
örömét! Itt olvashatsz róla többet Szent Ignácról és itt új film életéről.

KÉSZÜLET A VASÁRNAPI MISÉRE
 Vasárnapi olvasmányokhoz magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu
 Bibliakör megtekinthető, ha szeretnél készülni a vasárnapra.
 Csak a vasárnap 11 órás misére kérjük az online regisztrációt (Eventbrite),

illetve, hogy az irodai telefonon jelezze, ha arra a misére szeretne jönni.
 Aki szeretne hetente egy online bibliakörbe bekapcsolódni, az jelezze az irodán.
 Figyelj ezekre a kérdésekre a héten: El tudsz-e fogadni valóban ingyenes ajándékot? Vagy bizalmatlan
maradsz? Mit tudsz/akarsz te megosztani másokkal?
 Imádkozzunk augusztusban Ferenc pápával a családokért, hogy a politika és a gazdaság súlyos döntései az egész emberiség nagy kincseként oltalmazzák a családokat.
Szeretne misét felajánlani szeretteiért?
Hívja fel az irodát vagy küldje el emailben (szte.iroda@gmail.com): Kiért ajánlja fel a misét? Mikorra szeretné a misét?
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AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (2) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; hazánkért, Magyarországért, a nemzet
egységéért; +Kelecsényi Piroskáért; +Schneeflock Károlynéért; +Pangrazio Cristiano-ért; +Pangrazio
Andrewért; +Hidasi Lajosért; +Gelesits Lászlóért; +Hein Mária és Fredért; +Gelesits Gáborért; +Bartha
Marikáért; +Forrai Zsuzsáért és családjáért 11:00 Kormányos Mihály felgyógyulásáért; Vásárhelyi Péter
felgyógyulásáért; +Kucs Jánosért és +szüleiért; +Schneeflock Károlynéért; +Pável Vilmosnéért; +Kurencs
Annáért; +Forrai Zsuzsáért és családjáért
Hétfő / Monday (3) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; blessings and good health on Ryan
Carvalho and family; birthday blessings on Rev. Fr. David Connolly
Kedd / Tuesday (4) Saint John Mary Vianney 7:30 for our +Jesuits; for +Tóthné Kiss Erzsébet; birthday
blessings on Rev. Fr. Errol Fernandes; good health and blessings on Prisca Colacho
Szerda / Wednesday (5) 7:30 for Jesuit vocations; good health and blessings on Marie, and Deacon Michael
Genaro; birthday blessings on Maria Penate Castillero and good health for the family
Csütörtök / Thursday (6) The Transfiguration of the Lord 7:30 for the conversion of non-believers; good
health and blessings on Francesca and Krishnan; for the intentions of Sarah and Ryan Carvalho and family
Péntek / Friday (7) 7:30 for our benefactors; good health and blessings on George Atow and family; for the
intentions and good health of Cynthia Dsa and family; 7 PM +Kovács Lászlóért; +Kistóth Béláért;
+Grünblatt Stefánért
Szombat / Saturday (8) Saint Dominic 7:30 for world peace; for +Bernadette Carvalho; blessings on Peter
Carvalho and family; for +Blanche Sequeira, Terence Sequeira, and Evelyn Sequeira 5 PM for Etelka and
+Pál
Keresztelő: Molnár Levente István és Glonczi Gergő
Temetés: +Kiss Béla (96) gyászmiséje augusztus 4-én lesz 11 órakor templomunkban.
+Forrai Zsuzsa (79) gyászmiséje augusztus 7-én lesz 11 órakor templomunkban.
+Berzy Marika (73) gyászmiséje szeptember 11-én lesz 11 órakor templomunkban.
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Kelecsényi Piroska emlékére: Szárics család.
VIGYÁZZUNK EGÉSZSÉGÜNKRE!
Isten hozta misénken! Kérjük, hogy továbbra is figyeljünk az alábbi egészségügyi szabályokra, hogy
mindenki biztonságban érezhesse magát. Részleteket lásd 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 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, hanem tartsuk meg a távolságot!
AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
KÖSZÖNJÜK a nagylelkű adakozást és ha lehet, kérjük az online adakozásra való áttérést!
 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.
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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 August 2, 2020
www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org; phone App: myParish/Saint Elizabeth of Hungary
416-225-3300 x 21; szte.iroda@gmail.com
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30AM, Vigil mass on Saturday 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: weekdays 7-7,30AM; on the 4th Friday 7-8PM, Saturday 4,30-5PM
Reconciliation: before & after the Masses

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
In today’s readings, we celebrate the great love of God, who not only gives us life, but desires to sustain and nourish us
generously too. Even while stricken with grief, Jesus’s response to the people is one of compassion. He is moved in his
heart… He heals the sick and feeds the hungry, and there is still plenty of food left over to share. Jesus feeds the crowd
in a way that foresees the food and drink he will offer us in the Eucharist. (Mt.14,13-21) What are you going to share
with your neighbours?
It might help to pray with Ignatius of Loyola (we celebrate his feast on 31. July): Take, Lord, and receive all my
liberty, my memory, my understanding, and my entire will -- all I have and possess. You have given all to me, and I
return it, Lord, to you. Everything is yours; dispose of it only according to your will. Give me you love and your
grace; for me, that is enough.” And it helps, if you know and reflect that ‘Instead of Coronavirus, the Hunger Will
Kill Us.’ The world has never faced a hunger emergency like this, experts say. It could double the number of people
facing acute hunger to 265 million by the end of this year!... So, what are you going to share with your neighbours?
Have a blessed week!
Fr Tamas

A FEW SPECIAL INVITATIONS IN AUGUST
1. 4,30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass in English
7. 8AM-6PM: First Friday silent Adoration, 7,30-8PM: Adoration with Taizei songs
8. After the Mass at 8-8,30AM: Lectio Divina
4,30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass with the Holy Trinity Community’ music ministry
9. 1-9PM: “With Bible in the Nature” We start with a half day program for young adults in Stouffville on a Farm to
read the Bible and enjoy nature on Sunday 1-9PM. Registration needed!
14-15. Contemplative silent retreat in our church (since the planned location in Ancaster will not open yet.)
7,30AM Mass, introduction with café, 8,30-11,30: Silent meditation followed by sharing. On Friday we continue up to
4PM, on Saturday we conclude at noon. Registration needed!
15. 4,30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass in English
22. After the Mass at 8-8,30AM: Lectio Divina; 4,30PM: Adoration; 5PM: Vigil Mass
28. 7-8PM: Adoration with the music ministry of the Holy Trinity Community
Remember: On every second Saturdays we start a Lectio Divina preparing the coming Sunday Gospel on Saturday at 8AM,
just after the morning Mass. As a material for preparation please inscribe for PREGO: https://stbeunosoutreach.wordpress.com

 WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above!
 PRAY WITH POPE FRANCIS IN AUGUST that families, through their life of prayer and love, become ever more
clearly schools of true human development.
 PLEASE KEEP THE SAFETY INSTRUCTIONS that all can feel safe (Details on the FB). 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 Mask is 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.

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!




Mail or bring your donation to the parish by dropping it in the mailbox. Please, consider online donation:
Contribute through „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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