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 9.

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Köszönöm a támogató imákat a saját lelkigyakorlathoz! Amint szóban ezt mondtam már az elmúlt vasárnap, egy igazi csendet és megállást hozó hét volt ez, amiért nagyon hálás vagyok. Segített abban, hogy jobban el tudjam engedni az elmúlt félév sok terhét, főleg a járvány miatt elveszített reményeket erre az évre.
Viszont sikerült jobban átállnom nekem is arra, hogy inkább merjek előre tekinteni. Ha nem is látom, látjuk
most annyira világosan előre középtávon az utunkat, de legalább merünk jobban előre tekinteni és lépésről
lépésre elindulni az úton. Úgy, ahogy Péter tette a vízre lépéskor... Figyelj a fenti képre!
Az elmúlt vasárnap Jézus azt kérdezte, hogy legalább, amid van, “az öt kenyeret és két halat”, azt oszd meg
a rászorulókkal. Kezdd el kicsiben, add oda azt, amit tudsz! ... Most még nagyobb bátorságra hív: járj a
vízen, ha a viharban közel akarsz kerülni Jézushoz! Indulj el felé...(Mt 14, 22-33) A készületben segít a
BIBLIAKÖR, ÜZENET meghallgatása és e KÉRDÉSEK megfontolásra: 1. Voltál-e már igazi ellenszélben? Amikor valami megreked életedben… hiába erőlködsz, nincs siker, áttörés… 2. Korábban mertél-e már “kilépni a vízre”? Mertél-e igazán nagyot kérni már Istentől? Komolyan, hittel…Mertél-e
lépni Isten felé? Minden hit ellenére hinni? 3. Most életed mely részén kellene lépned a vízre?
Várunk szeretettel első pénteken 8AM-6,30PM: szentségimádás; 6,30PM: Rózsafüzér és gyóntatás; 7PM:
mise, 7,30-8PM: Taizei szentségimádás. Szombaton 10AM: Könyvklub online: Sánta Ferenc: Sokan
voltunk; 4,30PM: Szentségimádás, 5PM: Vigil Mass (Holy Trinity Community zenei szolgálatával). Vasárnap
9AM és 11AM: Mise. Csiszér Jenő és Éva kiállítása megtekinthető 9-1PM. 1-9PM: Fiatal felnőttek lelki
programja kirándulással összekötve (részletek a 4. oldalon)
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
7. 8AM-6,30PM: szentségimádás; 6,30PM: Rózsafüzér. 7PM: mise, 7,30-8PM: Taizei szentségimádás
8. 10AM: Könyvklub online: Sánta Ferenc: Sokan voltunk; 4,30PM: Szentségimádás, 5PM: Vigil Mass
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. 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
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 zarándoklat és szabadtéri mise az Oshawa-i magyar parkban (az elmaradó
Midlandi zarándoklat helyett. Előzetes jelentkezés szükséges. Kiutazás carpooling-al, ehhez is előzetes jelentkezést kérünk az irodán) 4,30PM: Szentségimádás. 5PM: Vigil Mass, Vesperás Oláh Imre orgonaművésszel
 Folytatódik a VESPERÁS augusztus 29-én! Minden hónap utolsó szombatján, az 5PM Vigil Mass után
Vesperás. Ezen a misén Oláh Imre orgonaművész szolgál és a Vesperáson vagy ő fog játszani vagy az ő
szervezésében lesznek vendégeink. Az első Vesperás műsora Oláh Imre előadásában: 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 (1685-1750)
 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 8,30-11,30AM között csendes meditáció, végül közös reflexió, megosztás. Pénteken délután
folytatódik négyig egy közös ebéd után. Ez csendes lelkigyakorlat: nem beszélgetünk a lelkigyakorlat alatt.
 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
 Csiszér Jenő és Éva kiállítása vasárnaponként megtekinthető a Galériában június 28-től a nyár végéig.

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 ezekre a kérdésekre a héten: 1. Voltál-e igazi ellenszélben? Amikor valami megreked életedben… hiába erőlködsz, nincs siker, áttörés… 2. Korábban mertél-e már “kilépni a vízre”? Mertél-e igazán nagyot kérni már Istentől? Komolyan, hittel…Mertél-e lépni Isten felé? Minden hit ellenére hinni? 3.
Most hol, életed mely részén kellene lépned a vízre?
 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!
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AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (9) 9:00
a magyar politikusok megtéréséért; hazánkért, Magyarországért, a nemzet egységéért;
+Kelecsényi Szilveszternéért (44. évf.); +ifj. Málics Istvánért 11:00 +Szepesi Antalért; +Nagy Sándorért, +Konrád
Terézért és +gyermekeikért; +Grossics Jánosért, 40 évf.; +Kelecsényi Piroskáért; +Forrai Zsuzsáért; +id. Engyel
Gyuláért; Nemes Lajosért, hálából; egyházközségünk papjaiért, hálából; Zydron Margitért és családjáért, hálából
Hétfő / Monday (10) Saint Lawrence 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; birthday blessings for Renee
Gomes; good health and the intentions of Janez Hlebanja and family; blessings on Margaret Hawkins; for blessings on
Miles Nathaniel on his birthday
Kedd / Tuesday (11) Saint Clare 7:30 for our +Jesuits; good health and blessings on Jacquie and Al Grossi; for
+Stephen Carvalho; health and happiness of Julius Gaspar and family; for anniversary blessings on Adrianne & James
Szerda / Wednesday (12) 7:30 for Jesuit vocations; +for Deák Borbála, 10. anniversary; for +Florian Noronha; good
health and blessings on Hilla and Jude Dsouza; health and happiness of Anna Szárics and family; for +Antonio and
Guia Zarate; for blessings on Lettie Florendo on her birthday
Csütörtök / Thursday (13) Boldog XI. Ince pápa 7:30 for the conversion of non-believers; for +Hári István, birthday; the intentions & blessings on Ryan Carvalho & family; good health & happiness of Simone Carvalho & family;
blessings on Fr Tamas Forrai & the Jesuit community; for blessings on Fr Tamas; Raffy & Seny on their anniversary
Péntek / Friday (14) Saint Maximilian Kolbe 7:30 for our benefactors; birthday blessings on Fr. David Warren; for
+Clare Dsa; good health and happiness of Monica Lit; for the complete healing of Margarita Flores; for blessings on
Fr Leslie and Fr Blaise
Szombat/Saturday (15) Assumption of the Blessed V. Mary 7:30 for world peace; for Etelka & +Pál; the forgotten
souls in Purgatory; for the Jesuit community in Toronto; good health & happiness on Peter Carvalho & family; for
blessings on all M.E.6 members; thanksgiving from Gene & Linda; 5 PM birthday blessings on Jayvee Plaza
Temetés: +Király Mihály László (84) gyászmiséje aug. 11-én lesz 11 órakor templomunkban.
+Kismarczi László (69) gyász szertartása augusztus 8-án lesz 12:30-kor a Holy Cross temetőben, gyászmiséje pedig augusztus
14-én, este 7-kor templomunkban. Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Kiss Béla emlékére: Luetke Ilse
+Forrai Zsuzsa emlékére: Barbolyás Erzsébet, Borbás Erzsébet, Csiszér család, Dala Imre, Dhanoosingh E., Dózsa Erzsébet, Elek
Rozina, Élő Vince, Gáspár Gyula és Vicki, Hári Piroska, Jáger Sándor és Piroska, Jákó család, Jákó Miki és családja, Kmecz
András és Erzsébet, Kovács György és családja, Kristóf Károly, id. Kristóf Károly, Kulcsár Judit és Ervin, Laky-Takács Péter,
Majthényi László és Barbara, Német Ágnes, Olajos család, Papp Eta, Pável Mária, Remsei Marika, Sándor Ilona, Alimi és, Mina,
Somlai Anna és Steve, Tiefenbeck Endre és Fülöp Gabriella, Tóth Károly és Ilonka, Török Erzsébet, Turcsik Károly és Irén, Vaszi
és Francis családok, Zentai Júlia és Frigyes.

EGYHÁZTANÁCSUNK AUGUSZTUSI MEGBESZÉLÉSÉRŐL
Egyháztanácsunk augusztus 4-én tartotta zoom-os havi megbeszélését. Kiemelt témánk volt az újranyitás
reflexiója, elsősorban az egészségügyi rendelkezések megvalósítása szempontjából. Egyelőre minden
rendben, a közösség tartja az előírásokat; akik nem, azokat külön-külön igyekszünk megszólítani. Ezen
hetek alatt kialakult rutin segít. Nehézség talán még az áldozásnál az „egyirányban” haladás megszokása,
illetve nehezebb a szabályok megtartása a misék után, illetve a vendégek, nem állandóan jövő emberek
esetében. Segítők vannak, de kellene még több! Döntés született a M.Iskolával és a Helikonnal, hogy végül a
MI marad az eddigi, alagsori termeknél és a Helikon veszi használatba az első emeleti új termeket. Biztos,
hogy szeptembertől is a távolságtartás lesz az egyik lényeges követelmény: ezt úgy tudjuk megoldani, ha a
(sajnos nemrégiben megvett) padokat kicseréljük egyéni székekre lehajtható támlával. Mivel biztosan fog
kellene mind az oktatásnak, mind más programoknak még több kis terem, ezért megújítjuk a két évvel
ezelőtt elkészített javaslatokat a Hall nyugati oldalán (ahol az új ablakok vannak) egy szétnyitható,
hangszigetelő fal kialakítására. Áttekintettük a karbantartás, a médiafejlesztés, az Ételbank kérdéseit.
MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGITSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
 Felajánlás: ingyenes adományként átvehető a plébánián egy nagy, modern hűtőszekrény (alul kis mélyhűtő résszel), illetve két
mikróhullámú sütő!
 A héten sikeresen megjavítottak a templomi beázás helyét: két helyen is találtak hibát, reméljük nincs több...
 Köszönjük a Share Life adományokat: Aug1 2019 - Jul31: $6,600
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 9, 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!
In the last weeks we were invited for a treasure-hunting (finding out what is really only important in our
life and give up everything for that), then to share what we have in order that Jesus can bless them and it
might be multiplied like the bread and the fish… Were you brave enough to do these? Jesus is inviting
you to be even more courageous: walking on the water! (Mt 14,22-33) Would you try it if Jesus is calling
you?
Let us pray for those who have to walk on the stormy water: for the victims of the explosions in Beirut and
for their families; and let us pray for Lebanon so that, through the dedication of all its social, political
and religious elements, it might face this extremely tragic and painful moment.
Have a blessed week!
Fr Tamas
SPECIAL INVITATIONS IN AUGUST
7. 8AM-6,30PM: First Friday silent Adoration, 7,30-8PM: Adoration with Taize 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 at the office or at Fr Tamas is 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. Free but registration at the office or at Fr Tamas is 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!
Many thanks for your generosity supporting Share Life Aug1 2019 - Jul31: $6,600




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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