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."
HIRNÖK: 2021. január 10.

SEE THE ENGLISH BULLETIN ON THE 4TH PAGE!
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7
416-225-3300 x 21;
szte.iroda@gmail.com;
stetoronto
HU: www.stetoronto.org; ENG: stelizabethofhungary.archtoronto.org;
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com
Cell phone application: myParish  Saint Elizabeth of Hungary
Spotify Podcast: STE - Szent Erzsébet plébánia - Toronto
Szentmise magyarul: vasárnap de. 9 és 11AM, online: vasárnap 11AM (YouTube)
English Masses: Monday - Saturday at 7:30AM, 5PM on Saturday
Szentségimádás: 1. pénteken 8AM-6PM, 4. pénteken 7-8PM, szombat 4,30-5PM
Gyóntatás: Szentségimádás alatt | Reconciliation: during Adoration
Plébános/Pastor: Fr. Forrai Tamás Gergely SJ
Iroda/Office Hours: Tuesday & Friday 9:30-3:30, Sunday 10:00-12:30
Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Még mindig áldott, reményteli évkezdést!
Talán jó ilyenkor még visszatekinteni az ünnepekre abból a szempontból, hogy mennyire sikerült ezt igazán
imádságossá tenni családjaitokban?
Múlt vasárnap a „napkeleti bölcsekkel” együtt kerestük, hogy merre hív bennünket az Úr a következő évben.
Te kire figyeltél a héten? Elindultál-e a Lélek hívására? … Most Isten megmutatja az “utat”. Jézus
megkeresztelkedésekor (Mk 1,7-11) megtapasztalja az Atya formáló szeretetét és elindul küldetése
teljesítésében: erre kaptál te is kenetet a te keresztségedben: de te megosztod-e ezt másokkal? (ITT tudsz
bekapcsolódni a misébe)
VÁRUNK szeretettel szombaton 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 11AM: Szülői Klub
online: Ima a családban. 3PM: Bérmálkozási felkészítő. Vasárnap 11AM: Mise közösségünkért online,
majd „drive through” áldoztatás. 5PM: TEA@5: Beszélgetés a Szent József Évről
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK felkészüléshez: 1. Ha elmaradt a karácsonyi szentgyónás, pótold. Indítsad rendezetten az új
évedet! 2. Hol tudsz te sorsközösséget vállalni rászorulókkal, akár bűnösökkel is? 3. A mise végén
mondom: “Küldetésed van, menj Isten békéjében.” Mi a te küldetésed, Istentől kapott identitásod? Hol
“használod” a keresztségben kapott küldetésed, megkenésed?
A készületben segít a MÚLT HETI MISE, illetve az akkori PRÉDIKÁCIÓ PODCAST felidézése, a félórás
BIBLIAKÖR és a kétperces ÜZENET. Aki szeretne hetente egy kiscsoportos online bibliakörbe bekapcsolódni, az jelezze az irodán. Misénkbe élőben online bekapcsolódhatsz vasárnap 11AM az EWTN/BONUM
TV-n vagy YouTube oldalon (stetoronto).
Vasárnapi olvasmányok előre elolvashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu.
Imádkozzunk januárban Ferenc pápával, hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású
testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és nyitottan minden ember felé.
Szeretnél misét felajánlani szeretteidért? Hívjad fel az irodát vagy küld el emailben, hogy kiért ajánlod fel a
misét és mikorra szeretnéd a misét? (szte.iroda@gmail.com)
Kívánok közösségünk nevében megerősítő boldog, Istentől áldott Új Esztendőt! BUÉK!
Tamás atya
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ESEMÉNYNAPTÁR JANUÁR – programok online!
9. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 11AM: Szülői Klub online: Ima a családban. 3PM:
Bérmálkozási felkészítő.
10. 11AM: Mise közösségünkért online, majd „drive through” áldoztatás. 5PM: TEA@5: Beszélgetés a Szent
József Évről
13. 8PM: Bibliakör
14. 8-9PM: A “bölcsek” ma is keresnek - The Search: Online Beszélgetés a hitről II.
16. 9-11AM: Kontemplatív imacsoport. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 11AM:
Könyvklub. Kodolányi János: József, az ács (itt olvasható) 6,30PM: Egyetemista Bibliakör
17. 11AM: Mise közösségünkért online, „drive through” áldoztatás. 5PM: TEA@5: Ökumenikus Imanap
20. 8PM: Bibliakör
21. 8-9PM: A “bölcsek” ma is keresnek - The Search: Online Beszélgetés a hitről III.
22. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösség zenei szolgálatával, online
23. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 3PM: Bérmálkozási felkészítő.
24. Isten Igéje Vasárnap: 11AM: Mise közösségünkért online, „drive through” áldoztatás. 3PM: Filmklub:
„Invictus”
EKKORTÓL VÁRJUK A KORLÁTOZÁSOK FELOLDÁSÁT... IMÁDKOZZUNK EZÉRT MI IS!

NÉHÁNY KIEMELT PROGRAM
A lezártság idején is templomunk napközben nyitva van egyéni imára (irodánál csengessenek). Továbbra is hétfőtől szombatig 7-9AM szentségimádás, gyónási lehetőség és áldozási liturgia templomunkban
(10 fős létszámkorlát miatt kérünk előzetes bejelentkezést.
 Vasárnap 11 órakor kapcsolódj be misénkbe a FB, Youtube oldalunkon vagy a EWTN magyar oldalán
 Szombatonként 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra ad ötleteket a családi készületben.
 TEA@5 azaz: ÖTÓRAI TEA vasárnap délutánonként, változó témákban.
A “BÖLCSEK” MA IS KERESNEK - The SEARCH
Kik vagyunk? Miről is szól az élet? Mi történik, ha meghalok? Ezek az életünk legmélyebb kérdései.
Kifejezik mély vágyunkat a boldogság, szeretet, szépség, igazság, egészében az élet értelme iránt. Tudjuk,
hogy nem is nyugszunk meg, míg e keresés tart.
Az idei év elején egy új beszélgetés-sorozatra hívlak benneteket. A The Search angol nyelvű videó sorozat 7
része segítségével vizsgáljuk meg tudósok és persze hitünk segítségével az élet nagy kérdéseit: Mire vágysz?
Ki vagy? Miért van Isten? Ki Jézus? Mit jelent, hogy megváltott vagyok? Miért van Egyház?
 Találkozunk hetente egy zoom beszélgetésre csütörtök esténként 8-9PM. (Aki az angol beszélgetésbe akar beszállni, az a 4. oldalon folytassa!)
 Itt tudsz mindig belépni: https://us02web.zoom.us/j/82507550634
 Kérem, előre megnézni a heti témát
01.07: https://watch.formed.org/the-search/videos/thesearch-ep1 vagy olvasd a könyv 1-3 fejezetét
01.14: https://watch.formed.org/the-search/videos/thesearch-ep2 vagy elolvasni 4-5 fejezetet.
 Ha még sohasem jelentkezett be a FORMED-ra a következő linken lehet megtenni:
https://formed.org/ Az “I belong to a Parish or Organization”-ba kell beírni: “St. Elizabeth of Hungary, Toronto”.
EGYHÁZTANÁCSUNK MEGBESZÉLÉSÉRŐL
A január 4-i online megbeszélésén az Egyháztanács reflektált az ünnepek programjaira, örömmel látva,
hogy a korlátozások ellenére sikerült segíteni a közösség elmélyülését. Megtárgyalta a 2020. évi plébánosi
beszámolót és felhívja közösségünk minden tagját, hogy aktívan kapcsolódjon be véleményével az erősen
átalakuló világunkban a szükséges változások tervezésébe. Az előttünk álló fél évet szeretnénk erre
felhasználni, hogy egy remélt szeptemberi nagyobb nyitásra tudatosan készülhessünk. Áttekintette és
elfogadta a Pénzügyi Tanács javaslatát a 2021. évi költségvetésre. Itt elsősorban az átalakuló adományozási
formák további megerősítéséről beszéltünk, így többek között az online lehetőségek elterjesztéséről. Végül
áttekintettük a tavasszal időszerű, újabb három évre történő egyháztanácsi választás előkészítését. Akik
szeretnének jobban bekapcsolódni e munkába, azok jelentkezését várjuk.
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HA JÓT SZERETNÉL OLVASNI...
ÚJ: Megérkezett A SZIV magazin új duplaszáma csodálatos jó írásokat hoz az apaságról, most, a
Szent József év elején.
ÚJ: Pope Francis, Have the courage to be happy. Thoughts for young people, benne nagyon jó,
rövid szövegek az élet nagy kérdéseiről, a személyes reflexió előmozdítására (10CAD)
A karácsonyi könyvvásár könyvei, illetve a Fali- és zsebnaptárak még elérhetők az irodán vagy
felvehetők a vasárnapi áldozáskor.

MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGÍTSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
2020. ADÓIGAZOLÁSOK
A 2020. évre vonatkozó ADÓIGAZOLÁSOK/TAX RECEIPTS nyomtatása és postázása legkésőbb február végéig fog megtörténni, idén az egyházmegye által. Január második felében zárjuk a
2020 évi adónyugta programot, a postán érkező 2020 évre dátumozott csekkekre január 15-ig várunk,
utána már csak a 2021. évi adományok között tudjuk kezelni. Éves szinten $50 feletti összeg felett automatikusan kiállításra kerül, ennél kisebb adomány esetén külön kérésre nyomtatjuk ki az igazolást. A
Gift-In-Kind nyugtákat külön állítjuk ki, szintén 2021 február végéig kerülnek postázásra.
A 2021. ÉVI BORÍTÉKOKAT előkészítettük az irodával szemben lévő szobában. Ha valaki ügyet intézni
bejön, már most felveheti ezt! Akinek nem volt eddig adomány borítékja az IRODÁN kérheti.
Ahol csak lehet, kérjük az online adakozásra való áttérést! Banki adományozási meghatalmazás a „preauthorized giving plan” (PAG). Így 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 adományozás könnyen:
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. Ha segítségre van szüksége, írjon a könnyvelőnknek: szte.treasurer@gmail.com
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (10) békéért a Kárpát-medencében; nemrég +Somorjai Ágnesért, +Kristóf Jutkáért, és +Irene
Veronica Kalmárért; +Kovács Jánosért és Erzsébetért; +Tóth Györgyért; +Tóth és Szabó családokért; +Orosz és
Domokos családokért; +Johan és Al Kerr-ért; +Szendi Lajosért; élő és +Szendi és Szervó családtagokért; a
tisztítótűzben szenvedő lelkekért; +Wéninger Egonért; +Starling házaspárért; +Antal Jánosért; +Szedlák Lajosért;
+Mészáros Józsefért; +Fazekas Lászlóért; +Fazekas Györgyért; +Borbély Péterért; +Gramantik Károlyért; +Wanda
Horawskiért; +Janek Horawskiért; +Kruzlics Ferencért; +Ballánéért; Hannáért; +id. Poroszlay Istvánért
Hétfő / Monday (11) for the intention of the Jesuit Fr. General; for the protection and holiness of the Lee and An
family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for +Victor Coutts; blessings on Ryan Carvalho
and family
Kedd / Tuesday (12) Saint Marguerite Bourgeoys for our +Jesuits; for the protection and holiness of the Lee and An
family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; good health and happiness for Conie Choi;
blessings on Peter Carvalho and family
Szerda / Wednesday (13) for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; blessings on Simone Carvalho and family
Csütörtök / Thursday (14) for the conversion of non-believers; for the protection and holiness of the Lee and An
family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; birthday blessings on deacon Michael Genaro
Péntek / Friday (15) for our benefactors; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha,
Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; marital blessings on Havilah and Adrian D'Souza
Szombat / Saturday (16) for world peace; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha,
Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for Etelka and +Pál; for +Arcus D'Souza; birthday blessings on Neil
Gomes
Temetés: +Balogh Sándorné (61) temetése január 11-én lesz 2 órakor a York temetőben
+Cesak Ana (82) temetése január 14-én lesz 2 órakor a Glendale temetkezési vállalatnál
Köszönet adományozóknak +Vidolovics Jakab emlékére: Bokor Nina
+Vidolovics János emlékére: Adorján Suzanne, Wald Gábor. +Vásárhelyi Péter emlékére: Weller Enikő.
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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: January 10, 2021
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: Saturday at 5pm
Haitian Mass in Creole: 3rd Sunday of the month at 3pm
th
Adoration: Weekdays at 7-7:30am; 4 Friday of the month at 7-8pm; Saturday at 7-10am - with registration
Reconciliation: during the Adoration times

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Have a Blessed New Year! In Hungarian we say: Give your life to Christ again!
Are you a “searcher”, a seeker, like the Magi? The Search video series guides viewers through an arc of
seven episodes, examining the great big story of everything—life and death, sorrow and happiness, science
and faith—as astrophysicists, psychologists, astronauts, neuroscientists, professors, athletes, artists, and the
beauty of the cosmos all point to one big (and perhaps surprising) conclusion: that Jesus Christ and the
Catholic Church have the best and most satisfying answers to every one of the questions and desires of the
human heart.
Embark on the adventure, discover the purpose, and begin The Search. The entire seven-part series is
available to our parishioners for free at www.formed.org. Details bellow!
I wish you and your family a blessed New Year of growing hope, deepened love and prayer! Fr Tamas
I INVITE YOU ...
Our church will remain open for private prayer, for receiving the Sacrament of Reconciliation and
Eucharist between Monday and Friday between 7-9AM (for two groups), Saturday 7-10AM (for three
groups). Please register for maximum 2 days a week.
9; 16; 23; 30. 8-9PM: “SEARCH”: online faith-talks (details below)
22. 7-8PM: Adoration with the ministry of the Holy Trinity Community, online
24. “Word of God Sunday. 4PM: Annual Week of Prayer with Cardinal Thomas Collins to pray for the
restoration of full visible unity willed by Jesus for the Church.
WE HOPE TO OPEN OUR CHURCH AT THIS POINT – PRAY FOR THAT, PLEASE!
WELCOME TO THE “SEARCH”!
Why are we here? What is life all about? What happens when we die? These are some of life’s deepest
questions, rooted in the human heart’s deepest desires: happiness, love, beauty, meaning. Where can we find
the answers to these questions and these desires? Until satisfied, we are left questioning, longing, and
searching.
 Join us for 7 weeks on Saturdays at 5PM on Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85161739053 (it is
instead of the Lectio Divina!)
 As a preparation, please watch the video before: https://watch.formed.org/thesearch/videos/thesearch-ep1 or read it in the first three chapters of the booklet given to you
 If you have never signed up for FORMED you may do it using the link: https://formed.org In the “I
belong to a Parish or Organization” type: “St. Elizabeth of Hungary, Toronto”.
 I continue to celebrate private Mass daily for your intentions and for those suffering. WE OFFER THE
HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above on the 3. page!
 You are welcome to receive Eucharist - after taking part in any online Mass – on every Sunday 12-1PM in
the churchyard, driving through. The Church is open for short visit, for 10 people at once.
 PRAY WITH POPE FRANCIS IN JANUARY that May the Lord give us the grace to live in full fellowship with our brothers and sisters of other religions, praying for one another, open to all.
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