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 24.
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.
Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
A múlt vasárnap Jézus az első tanítványokat hívta meg magához: Te szántál-e valóban minőségi időt Jézusra? ... Most az első tanítványok meghallják és komolyan veszik Jézus hívását: azonnal követik. (Mk 1,14-20.)
S te? Most Jézus arra hív, hogy maradj is vele ne csak egy beszélgetésre, hanem kövesd Őt az úton! Hagyd el
a megszokottat, a biztonságot - érte! Megijeszt ez? Megpróbálod mégis? (ITT tudsz bekapcsolódni a most
vasrárnapi misébe)
Várunk szeretettel pénteken 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösség zenei szolgálatával, online.
Szombaton 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 3PM: Stresszmegelőzés 3. beszélgetése
arról, szól, hogy lelki úton mit tehetünk e nehéz időkben? Vasárnap, az Isten Igéje Vasárnapján 11AM: Mise
közösségünkért online, „drive through” áldoztatás. 3PM: Bérmálkozási felkészítő. 4PM: Filmklub zoom:
„Invictus” (itt nézhető meg) 4PM: Annual Week of Prayer - ökumenikus ima Collins kardinálissal
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK felkészüléshez: Te mikor, miért hagytál ott mindent? (emigránsként pl.) Megtapasztaltad-e,
hogy valami igazán nagyot, újat kezdeni, előbb valamit abba kell hagyni?
S ha Jézus kérné ezt tőled? Minek az elhagyásától félnél legjobban?
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. Ha szeretnéd ebben az
évben megismerni az egész Bibliát, akkor vezetés vagy séta közben hallgasd meg naponta Fr. Mike Schmitz
PODCAST felolvasását s elmélkedését.
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)
Imádkozzunk a járvány és az amiatti korlátozások megszűnéséért!
Szeretettel,
Tamás atya
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ESEMÉNYNAPTÁR JANUÁR – programok online!
22. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösség zenei szolgálatával, online
23. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 3PM: Stresszmegelőzés 3. beszélgetése arról szól,
hogy lelki úton mit tehetünk e nehéz időkben?
24. Isten Igéje Vasárnap: 11AM: Mise közösségünkért online, „drive through” áldoztatás. 3PM: Bérmálkozási felkészítő. 4PM: Filmklub zoom: „Invictus” (itt nézhető meg) 4PM: Annual Week of Prayer ökumenikus ima Collins kardinálissal
28. 8-9PM: A “bölcsek” ma is keresnek - The Search: Online Beszélgetés a hitről IV.
30. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). 6PM: Vesperás Oláh Imrével, Concerto in A
minor BWV 1065 Movements II-III by Johann Sebastian Bach arranged for organ by Daniel Maurer; Cantilena from Organ Sonata 11 by Joseph Rheinberger; Fugue in C major BWV 547 by Johann Sebastian
Bach
31. 11AM: Mise közösségünkért online, „drive through” áldoztatás.
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.)

KÖZÖSSÉGI REFLEXIÓNK: Szeretetteljes kapcsolatok (1.)
Múlt héten arról írtam, hogy egy közösséget különböző minőségi jellemzőkkel lehet leírni. Az NCD világméretű kutatása nyolc minőségi jellemzőt talált, amelyek a közösségi élet egészségét és egyensúlyát jelzik és
adják. Ezeket fogjuk hétről hétre megnézni két szempontból: a személyes életemben és a közösség életében
hogyan tapasztalom meg?
Szeretetteljes kapcsolatok: Ez a terület azt vizsgálja, hogy a közösség tagjai hogyan viszonyulnak egymáshoz, a közösség tagjai közötti kapcsolatokat mennyire a szeretet határozza meg. Az erre a területre tartozó
kérdések:
a) (személyes pólus): mennyire tudok nyitott és elfogadó lenni a többiek felé? mennyire fogadom el a másikat, a másik különbözőségét?
b) (közösségi pólus): mennyire él a közösségen belül a visszajelzés kultúrája? adnak-e a közösség tagjai
megerősítő visszajelzést egymás számára? van-e lehetőség kritikus visszajelzést adni? Vagyis: a közösségen
belüli kapcsolatok minőségét az egyének közötti kapcsolatban megjelenő bizalom, a kapcsolatok nyitottsága
és a kapcsolatokban megjelenő megerősítő visszajelzés határozza meg.
 Te hol tudsz együttműködni Istennel e területeken közösségünk életében?
A “BÖLCSEK” MA IS KERESNEK - The SEARCH 4.
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: 01.21: https://watch.formed.org/the-search/videos/thesearchep4 vagy elolvasni 6-7 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”.
MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGÍTSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
A 2020. év lezárásának számomra egy fontos feladata, hogy a - formális adóigazoláson túl - külön is megköszönjem a Szent Erzsébet Plébániát támogató, különlegesen is nagylelkű adományokat az elmúlt nehéz évben! Minden cent-ért hálásak vagyunk, hiszen egy adomány sose “magától értetődő”. De mi is adta motivációdat, hogy e nehéz évben is támogasd közösségünket? Erre egy magyarázat van: magadénak tudod e kö2

zösséget! Ez az igazi közösségi stewardship, amikor érzed, hogy valami a tied is és ezért felelősséget vállalsz érte.
Time+Talents+Treasure azaz időddel, tudásoddal és adományoddal, de legfőképpen szereteteddel és imáddal tudod támogatni közösségünket. A következő hetekben szeretnénk megköszönni és bemutatni mindazt,
ahogy ezt megteheted. Fontos, hogy mindenki láthassa és megérthesse közösségünk fenntarthatóságát biztosító folyamatokat. Hálásan köszönöm közösségünk nevében és ígérem, hogy jó helyre kerül és imámban is
megemlékezem a nagylelkű adományozók életéről.
 Felújítsuk-e a templomi szőnyeget. A felújítások tervezése kapcsán merült fel már többször a templomi szőnyeg
felújítása, hiszen nagyon kopott (főleg a középső és oltár előtti részeken), nehezen tisztítható. Abban kérjük a hívek véleményét, hogy a) fontosnak tartjátok-e a cserét? b) ha igen, úgy inkább szőnyeget vagy vinylt szeretnétek?

 A 2020. évi ADÓIGAZOLÁSOK/TAXRECEIPTS postázása legkésőbb február végéig fog megtörténni.
 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 (24) a magyar politikusok megtéréséért; Kerpely Vilmáért, 104. születésnap; Rakaczky
Ilonáért, 85. születésnap; nemrég +Bátori Terézért és Marth Ferencért; +Bécsi Valériáért, évforduló; +Pouzár
Magdáért, 1. évforduló; Kovács György és Éva szentségi házasságának 18. évfordulójára; +jezsuita
papjainkért
Hétfő / Monday (25) The Conversion of Saint Paul the Apostle 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 +Jessie L Hillock; for Billie B.; for the healing of Antonia Dytoc and Ernesto Corral; for
+Francis Rodrigues; good health, happiness and success for Ryan Carvalho and family
Kedd / Tuesday (26) Saints Timothy and Titus 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
Marie and Deacon Michael Genaro; blessings on Simone Carvalho and family
Szerda / Wednesday (27) for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and An family:
Sang, Agatha, Michael & Veronica; for Bianca Khomasurya; birthday blessings on Jasmine Carvalho, Rowena Sequeira and Nancy Morelli; for +Stan Couto and John Alvares; blessings on Dorothy Fu and family
Csütörtök / Thursday (28) Saint Thomas Aquinas 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; for
+Farkas Jenő, birthday; good health and recovery for Connie Choi; blessings on Peter Carvalho and family
Péntek / Friday (29) for our benefactors; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang,
Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; good health and happiness for Jacquie and Al
Grossi; blessings on Elfreda Carvalho
Szombat / Saturday (30) 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 +Stephen Carvalho and
Clare Dsa; blessings on Peter Carvalho and family
Temetés: +Frank Marth (85) temetése január 23-án lesz 1:30-kor a Beechwood temetőben.
Köszönet adományozóknak +Tréki Lenke emlékére: Gazsó Márta és Gábor
+Griesler Gizella emlékére: Kovács Pali és Marika, Woodbyrne Mike és Lori
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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 24, 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!
Last Sunday Christ has called you to spend time with him: did you?
This Sunday of the Word of God’, instituted by Pope Francis in 2019 as an annual celebration of the gift of
Scripture. It encourages us to grow in our knowledge and love of the Scriptures and of the risen Lord,
shaping how we are called to live and to relate to each other.
In the same way, the readings for this Sunday call us to follow the Lord’s ways. This may involve some
change of priorities and direction for us as we seek to move towards the kingdom of God ourselves. Would
you?
In Christ, Fr Tamas
WE 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.
22. 7-8PM: Adoration with the ministry of the Holy Trinity Community, online
23; 30. 5PM: “SEARCH”: online faith-talks continues (details below)
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.
25. 2PM: Episcopal Ordination of Fr. Ivan Camilleri as Auxiliary Bishop:www.stmichaelscathedral.com/live
WELCOME TO THE “SEARCH”!
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-ep4 or read it in the 6-7 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: your intentions (see 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.
 Would you like to hear All Bible in a Year? Listen daily the Podcast Episodes and a short reflection with
Fr. Mike Schmitz.
YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!
Please, consider online donation and if you have question, please, contact our treasurer:
szte.treasurer@gmail.com:
 Contribute through „pre-authorized giving” (PAG) which is considered to be the best way.
 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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