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)
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
See the English Bulletin on the 4th page!

HIRNÖK: 2020. augusztus 16.

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Hálás vagyok érte, hogy nagyon jól sikerült az elmúlt vasárnap délután a fiatal felnőttek közösségépítő és
lelkiségi programja, ami egy első alkalom volt arra, hogy magyar és angol közösségünk e korosztálya
találkozzon. Köszönet a szervezést és helyet biztosító Jánossy Hannának és Tömöry Toninak!
E héten zajlott a magyar jezsuiták éves találkozása, amin magam is részt vettem online. Egy ilyen találkozó,
hacsak távolról is vehettem részt benne, mindig megerősítő, lelkesítő találkozás. Mivel a téma a jelen
apostoli szolgálataink reflexiója és a következő 10 év tervezése, ez itteni plébániánkat is nagymértékben
érinti. Kérem imáitokat, hogy a torontói szolgálat továbbra helyet találhasson e tervek között!
Az elmúlt vasárnapok üzenete először az elrejtett kincsről szólt, amiért mindent érdemes odaadni. Aztán
Jézus azt kérte, hogy “az öt kenyeret és két halat” oszd meg a rászorulókkal… ... Majd még nagyobb
bátorságra hív: járj a vízen, ha a viharban közel akarsz kerülni Jézushoz! Most arra biztat, hogy merj
kitartóan Istenhez fordulni. (Mt15,21-28) Mindez a bizalom útja. Kipróbálod?
A készületben segít a BIBLIAKÖR, ÜZENET meghallgatása és e KÉRDÉSEK megfontolásra: FIGYELJ! Vedd észre, hogy hol van haragod vagy olyan elvárásod, ami gátol, terhel, megkeserít? Hol
van emögött a mélyben frusztráció, harag? RANGSOROLJ! Sorold fel, amiket kérni szoktál az Istentől… most szűkítsd le a három legfontosabbra…. Most pedig gondolj arra, hogy ha csak egyet kérhetnél,
mi lenne az? Tartsd ezt az egyet a napi imádban a hét minden napján. KÉRJ KITARTÓAN, teljes bizalommal! Ami ennyire fontos kérdés számodra, azt vidd kitartóan, teljesen Jézus elé!
Várunk szeretettel az újra induló csoportokba: szokásos szerdai 1PM: Nyugdíjas Klub (beszélgetéssel, film
vetítéssel. Információ Élő Vincénél). Rózsafüzér készítők várnak szeretettel minden érdeklődőt szerda este
6,30 órakor.
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

1

ESEMÉNYNAPTÁR: AUGUSZTUS
14. Meditációs Lelkigyakorlat I templomunkban (részletek lent). 7PM: „Mennyei ízek” Tausz Gyuszival
15. Meditációs Lelkigyakorlat II. 4,30PM: Szentségimádás, 5PM: Vigil Mass in English
16. 9AM és 11AM: Mise; 3PM: Haiti Mise. Csiszér Jenő és Éva kiállítása megtekinthető 9-1PM
19. 1PM: Nyugdíjas Klub. 6,30PM: Rózsafüzér készítők
22. 11AM: Ünnepi mise a Cambridge-i Magyar Házban. 4,30PM: Szentségimádás; 5PM: Vigil Mass
23. 9AM és 11AM: Ünnepi Mise; Csiszér Jenő és Éva kiállítása megtekinthető 9-1PM
26. 1PM: Nyugdíjas Klub
28. 7-8PM: Karizmatikus szentségimádás (Holy Trinity Community zenei szolgálával)
28-30. Cserkészvezetői közösségépítő tábor
29. 9-4PM: Plébániai zarándoklat és szabadtéri mise az Oshawa-i magyar parkban (az elmaradó
Midlandi zarándoklat helyett. Előzetes jelentkezés szükséges. Cím: 5146 Regional 57 Rd, Haydon, ON
L1C 3K2, Canada. Kiutazás carpooling-al, ehhez is előzetes jelentkezést kérünk az irodán.). 4,30PM: Szentségimádás. 5PM: Vigil Mass majd Vesperás Oláh Imre orgonaművésszel: Songs of Praise - Toccata for
Organ by Robert Prizeman (b. 1952); Cantiléne by Gabriel Pierné (1863-1937); "Allein Gott in der Höh' sei
Ehr" Choral Prelude BWV 664 by Johann Sebastian Bach (1685-1750); Prelude and Fugue in C major BWV
547 by Johann Sebastian Bach.
30. 9AM és 11AM: Ünnepi Mise. 3PM: Könyvklub: Kosztolányi Dezső: Fürdés

KÉSZÜLET A VASÁRNAPI MISÉRE
 Vasárnapi olvasmányokhoz magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu
 Bibliakör és az Üzenet megtekinthető, ha szeretnél készülni a vasárnapra. Aki

szeretne hetente egy személyes megosztásra hivő online bibliakörbe bekapcsolódni, az jelezze az irodán.
 A vasárnap 11 órás misére kérjük továbbra is az online vagy az irodai regisztrációt!
 Figyelj az első oldalon olvasható kérdésekre a héten.
 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?
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 figyeljünk:
1. Megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 felett) nem szabad a templomba lépni!
2. A vasárnap 11 órás misére kérjük továbbra is az online vagy irodai regisztrációt.
3. A szájmaszk viselése kötelező! Kérjük, tartsa meg a 6 lábnyi távolságot, ne fogjon kezet és ne énekeljen.
4. A szentmise után ne álljunk meg csoportokban a bejáratnál, hanem tartsuk meg a távolságot!
VÉGRE MI IS BELÉPTÜNK A „3” FÁZISBA!
Örömmel adjuk közre, hogy végre miránk is érvényes a „3” fázis! Ennek értelmében programjaink újra
tudnak indulni beltéren 50, kültéren 100 (templomban 130) fővel, betartva a távolságtartás szabályait. A
maszk használata kötelező beltéren és ahol a távolságtartás nem lehetséges. Továbbra is tilos a büfé jellegű,
önkiszolgáló ételfogyasztás, étkezéshez helyet kell foglalni és meg kell tartani a távolságot
ISKOLAI OKTATÁS TERVEZÉSE
Egy nehéz pár hetet zártunk Zsuzsa néni temetésével múlt pénteken. Köszönöm a család, az iskola és
magam nevében, hogy sokan eljöttek a gyászmisére!
E napokban kaptuk az értesítést az iskolaszéktől, hogy a nemzetközi nyelv program óráit virtuálisan kell
tartani a 2020-21-es tanévben. Ez egyaránt érinti a Szent Erzsébet Magyar Iskolát és a Helikon
Gimnáziumot. A döntés meglepetés a kormányzat bejelentése után és nagy a veszélye, hogy ez lényegesen
meg fogja nehezíteni a minőségi oktatást, illetve annak, hogy sokan elfognak távolodni. A személyes
találkozás közösségépítő ereje pedig teljesen elveszik mind a fiatalok, mind a szülők számára.
A plébánián folytatjuk a felkészülést arra, hogy bármikor tudjuk teljesíteni az állami feltételeket, bízva
abban, hogy megkapjuk valamikor ennek a szabadságát. Kérjük ehhez a közösség imáját!
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AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (16) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; hazánkért, Magyarországért, a nemzet
egységéért; élő és +Várfi és Laczkó szülőkért és testvérekért; +Ernst születésnapjára; +Kovács Jánosért és
Erzsébetért 11:00 Bátori Teréz felgyógyulásáért; élő és +Dala családtagokért; élő és +Várfi és Laczkó
szülőkért és testvérekért; +id. Forrai Gáspárért, +Csernyik Erzsébetért, és +szüleikért és +gyermekeikért;
+Lajos Margitért; +Grünblatt Stefanért; +Deli Gyulánéért; +Hajtó Ernőért; +id. Berger Andrásért, 16.
évforduló; +ifj. Berger Andyért, 3. évforduló
Hétfő / Monday (17) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Irene Berzy; for +Bernadette
Carvalho; blessings on Teresa and Olavo Valadares
Kedd / Tuesday (18) Saint Albert Hurtado Cruchaga 7:30 for our +Jesuits; for +John An-Sun Park;
thanksgiving to Mary Help of Christians for favours received; good health and happiness for Sarah and Ryan
Carvalho and family
Szerda / Wednesday (19) Szent Bernát 7:30 for Jesuit vocations; for +Varazsdi Anna and Alajos, anniversary; birthday wishes for Helen Hyun-Hwa Kim; for +Eugene Cordeiro; birthday blessings on Natasha Pinto
Csütörtök / Thursday (20) Szent István király; Saint Bernard 7:30 for the conversion of non-believers;
blessings and intentions of Sarah Glick and family; health and happiness for Simone Carvalho and family
Péntek / Friday (21) Saint Pius X 7:30 for our benefactors; for the forgotten souls in Purgatory; for +Clare
Dsa
Szombat / Saturday (22) The Queenship of the Blessed Virgin Mary 7:30 for world peace; for Andrea;
good health and happiness of Juliet and Archie Santos and family; blessings on Peter Carvalho and family
5 PM for Etelka and +Pál
Keresztelő: Horváth Krisztofer, Keppel William, Rontó Albert
Temetés: +Kismarczi László (69) gyászmiséje augusztus 14-én lesz este 7 órakor templomunkban.
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak:
+Forrai Zsuzsa emlékére: Dobos Leslie, dr. Donhoffer Hilda, Hegedűs István és Éva, Kenedi Imre és Ilona,
Koszó Mihály és Erzsébet, Markovits Ferenc és Erzsébet, Perényi Csilla, Szárics család
+Király Mihály emlékére: Mendl Elizabeth, Monozlai Andrew, Monozlai Matilda, Pall Mária, Thornton
Andrea, Tóth Elizabeth, Varga László és Farkas Erzsébet, Vida Zsuzsa és Ondrej
MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
A 2020 június hónap vasárnapi adományok / Sunday Offertory in Jun $11,245. Húsvéti adományok /
Easter donation is $20. A 2020 június havi összegek a templom fenntartására és megújítására / Building
Fund collection received in Jun $10,358. Share Life adományok júniusban / Share Life donation in Jun is
$775. Share Life adományok, melyek közvetlen az Érsekségre kerültek utalásra / Share Life donations
received directly by Archdiocese $50. Köszönjük a nagylelkű adakozást! Thanks for your generous

offerings!
 Hétvégén gyűjtés lesz a “Catholic Missions in Canada” (CMIC) és a “Archdiocese of Toronto Mission
Collection” számára, amelyek a szegény észak-kanadai egyházmegyéket támogatják.
 Felajánlás: ingyenes adományként átvehető a plébánián egy nagy, modern hűtőszekrény (alul kis mélyhűtő résszel), illetve két mikróhullámú sütő!
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 köszönjük, ha postázza vagy bedobja a plébániai postaládába a 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 16, 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
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!
Last week we were called to step out of the boat and walk on the water… to Jesus… fully trusting him. Did
you try it? Now we are called even to quarrel with Him in our prayer, as the Canaanite women did. A
strange story, isn’t” it? Are we called even to quarrel with Jesus in our supplicant prayer, as the Canaanite
women did? And could/should Jesus himself really grow and change? It is giving me a motivation to
imitate Him even more!
August 15th and 16th is the weekend of our annual Archdiocesan collection for the missions in Canada.
The first is “Catholic Missions in Canada” (CMIC), supported by many of the dioceses in English Canada
for parishes, missions and dioceses across the country that are not able to sustain themselves. The second is
the “Archdiocese of Toronto Mission Collection” for the Diocese of MacKenzie-Fort Smith (Yellowknife,
NWT) and the Archdiocese of Grouard-McLennan (Grande Prairie, AB).
Have a blessed Assumption and peaceful weekend!
Fr Tamas
SPECIAL INVITATIONS IN AUGUST
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, selfscreen 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!
Thanks for your generous offerings in June! (See details on the 3. page)
Please 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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