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 31.
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!
Szeretnélek tájékoztatni titeket arról, hogy covid-os megelőzés érdekében erre a hétre egészében lezártuk a
templomot. Ezt megtettem, miután a múlt héten pénteken találkoztam közösségünk egyik tagjával, akiről
később kiderült, hogy a gyermeke pozitív tesztet kapott. Se a gyermeknek (fáradtságon túl), se a szülőnek,
főleg nekem nincs semmi tünetem. Távolságot tartunk ... egymástól ... De Jézustól is?
HOGYAN KEZDED AZ ÉVET? LÁSS: Jézus meghívja a keresőket (Jn 1,35-42). DÖNTS MELLETTE: az
első tanítványok meghallják és komolyan veszik Jézus hívását: azonnal követik. Jézus arra hív, hogy maradj
is vele ne csak egy beszélgetésre, hanem kövesd Őt az úton! Hagyd el a megszokottat, a biztonságot - érte!
(Mk 1,14-20) Megijesztett Jézus hívása? Megpróbáltad?... Ma arra hív Jézus, hogy NE MARADJ
KÖZÖMBÖS: Mert sajnos el is lehet utasítani Jézust, ahogy ez történik a mai evangéliumban.
(Mk1,21.28) Te mit teszel? Nemcsak a szavakkal, de tetteiddel? … (ITT tudsz bekapcsolódni a most
vasárnapi misébe)
Várunk szeretettel szombaton 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). Magyar Iskola
online. 11AM: Stresszmegelőzés 3. online beszélgetése arról szól, hogy lelki úton mit tehetünk e nehéz
időkben? 6PM: Vesperás Oláh Imrével. Vasárnap 11AM: Mise közösségünkért online, „drive through”
áldoztatás egy vendég pap segítségével.
Imádkozzunk a járvány és az amiatti korlátozások megszűnéséért! Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK felkészüléshez: 1. Vedd észre, hogy hol vagy magad megkötözött? ... hol van szükséged neked
Jézus gyógyító szavára? És hogy hol szabadított meg már! 2. Építsd életedben magad a belső
szabadságot!
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 februárban Ferenc pápával, az erőszak áldozatául esett nőkért, hogy a társadalom vegye
észre a szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket.
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)
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ESEMÉNYNAPTÁR JANUÁR – PROGRAMOK ONLINE!
30. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). Magyar Iskola online.
11AM: Stresszmegelőzés 3. online beszélgetése arról szól, hogy lelki úton mit tehetünk e nehéz időkben?
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 egy vendég pap segitségével
FEBRUÁR
4. 1PM: Belvárosi mise és gyóntatás (Rákóczi Villa) 8-9PM: A “bölcsek” ma is keresnek - The Search:
Online Beszélgetés a hitről V.
5. 7-8PM: Elsőpénteki Szentségimádás Taizei szolgálattal
6. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). Magyar Iskola online. 10.30AM: „Segítő kezek”
adománygyűjtés-, csomagolás és kiszállítás. 11AM: Szülői Klub: Miért félünk a betegségtől... haláltól?
7. 11AM: Gyertyaszentelő Boldogasszony - Mise közösségünkért online, „drive through” áldoztatás.
11. 8-9PM: A “bölcsek” ma is keresnek - The Search: Online Beszélgetés a hitről VI.
13. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). Magyar Iskola online. 11AM: Könyvklub:
Gárdonyi Géza: Micó (Itt olvasható)
14. ELVILEG EDDIG TART A MOSTANI LOCKDOWN! IMÁDKOZZUNK A FELOLDÁSÉRT!
11AM: Mise közösségünkért online, Házasságok megáldása, „drive through” áldoztatás.
17. HAMVAZÓSZERDA – NAGYBÖJT KEZDETE
28. 11AM: Mise közösségünkért online, „drive through” áldoztatás.
4PM: Filmklub zoom: A fegyvertelen katona (Hacksaw Ridge, itt megnézhető)
A megállás után, templomunk napközben nyitva van egyéni imára. Hétfőtől szombatig 7-9AM
szentségimádás, gyónási lehetőség és áldozási liturgia templomunkban (10 fős létszámkorlát miatt
kérünk előzetes bejelentkezést.)
• A HÁZASSÁGOK VASÁRNAPJÁN (02.14) szeretnénk megáldani minden házasságot közösségünkben,
de különösképpen a jubilálókat. Kérjük, hogy küldjétek be az irodába azon jubilálok nevét, akik 5 vagy
10. (és ezek többszöröse) éves évfordulójukat ünneplik!
• NAGYBÖJT itt van hamarosan: mivel lezártságban kezdjük, igy örömmel várunk minden olyan javaslatra,
amivel tudnánk segíteni az otthoni készületet!
•

KÖZÖSSÉGI REFLEXIÓNK: Szenvedélyes lelkiség (2.)
Egy közösséget különböző minőségi jellemzőkkel lehet leírni. Ezeket nézzük meg hétről hétre két
szempontból: a személyes életemben és a közösség életében hogyan tapasztalom meg?
Szenvedélyes lelkiség: Ez a terület azt nézi, hogy a személyes istenkapcsolatom mennyire élő, éltető
számomra. Hogy megtaláltam-e a személyes utamat Istenhez? Ez az út mennyire élő, mennyire lelkesít,
mennyire "tölt fel"? És a személyes utam gyümölcsöző-e a közösség számára is? Az egyéni Istenkapcsolat
minősége, ennek megosztása erősen meghatározza a teljes közösség hitéletének minőségét. Az erre a
területre tartozó kérdések személyes és közösségi síkon:
• Milyen úton, módon tudok legkönnyebben, legörömtelibb módon kapcsolódni Istenhez? Megszokáson
alapul, vagy lelkes a kapcsolódásom? Élő-e a hitem - vagy inkább a formákat tartom?
• A közösség tagjai mennyire segítik egymást abban, hogy lelkesítő, Istennel valódi találkozást eredményező
utat találjanak Istenhez? Van-e lehetőség a személyes tapasztalatok megosztására? Kapok-e támogatást,
van-e kivel beszélnem róla? Elfogadottak-e a különböző utak?
A “BÖLCSEK” MA IS KERESNEK - The SEARCH 5.
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!
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•

Kérem, előre megnézni a heti témát: 02.04: https://watch.formed.org/the-search/videos/thesearch-ep5
vagy elolvasni 10-11 fejezetet. Ha még sohasem jelentkezett be a FORMED-ra a következő linken lehet megtenni: https://formed.org/ Az “I belong to a Parish”-ba kell beírni: “St. Elizabeth of Hungary, Toronto”.
MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGÍTSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
AHOGYAN KÖZÖSSÉGÜNK MŰKÖDIK (2) Tudjátok, hogy kik segítik szakmailag közösségünk
fenntarthatóságát? Reitner Bea a könyvelőnk, aki lehetővé teszi a szabályosságot, tervezhetőséget,
ellenőrizhetőséget a könyvelés, a szerződések és a munkatársak felé. Szerencsére munkáját segíti szakmailag
az érsekség és a Pénzügyi Bizottság. (Tagjai: Forrai Tamás, Varga Tamás (Egyháztanács), Bonnay László,
Jákó Miklós és Juretic Péter.) A PB havonta találkozik, most online, hogy minden aktuális és hosszabb távú
tervet részleteiben megvizsgáljon. Kérdéseitekkel és javaslataitokkal mindannyiukat meg tudjátok szólítani.

• 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 és 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 (31) békéért a Kárpát-medencében; Emi születésnapjára; nemrég +Rotár Zoltánért;
+Barna Józsefért; +szülőkért, Kovács Györgyért és Bukovenszki Ilonáért; +Veszelka Istvánnéért; for the
healing of Yunghee Kavanagh
Hétfő / Monday (1) 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 Antonia Dytoc and family;
thanksgiving mass to Jesus and Mother Mary for favours received; good health, happiness and success for
Ryan Carvalho and family
Kedd / Tuesday (2) The Presentation of the Lord for our +Jesuits; for the protection and holiness of the
Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; birthday blessings on
Helen Gonsalves; good health, happiness and success for Simone Carvalho and family
Szerda / Wednesday (3) Saint Blaise for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and An
family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; birthday blessings on Ophelia Pinto
Malik; good health, happiness and success for Peter Carvalho and family
Csütörtök / Thursday (4) Jesuit martyrs of the missions 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; thanksgiving mass to St Anthony and to St. Jude for favours received
Péntek / Friday (5) Saint Agatha for our benefactors; for the protection and holiness of the Lee and An
family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for +Kovács László; thanksgiving
mass to St. Michael and to Mother Teresa for favours received
Szombat / Saturday (6) Saint Paul Miki and companions 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; blessings on Sharmila and Mario Colaco on their 50th wedding anniversary.
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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 31, 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?
Now in the Gospel, we meet a true prophet in the person of Jesus, who teaches the people with authority.
Jesus adds action to his words: he heals the sick. What is so painful to see that although the evil spirit
recognizes Jesus clearly, he does reject him: "What have you to do with us, Jesus of Nazareth?” ... In contrast to that we are invited to enter into an intimate, healing relationship with Jesus. What matters is that I
might listen to him... give my ‘undivided attention to Him... I do decide to be with Him! Do you?
After the closure, from Monday, our church will open again for private prayer, for receiving the Sacrament 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.
Have a blessed weekend! In Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU ...
30. 5PM: “SEARCH”: online faith-talks (details below) 6PM: Music Vesper with Imre Oláh, 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. 12-1PM: After an online Mass, you are welcome to receive Communion by driving through, this time
by guest priest instead of me.
5. February 7-8PM: First Friday Adoration with Taize music, online
6. 5PM: “SEARCH”: online faith-talks (details below)
WELCOME ALL THOSE WHO “SEARCH AND SEEK”!
Join us for 7 weeks on Saturdays at 5PM on Zoom (it is instead of the Lectio Divina!) As a preparation,
please watch the video before: https://watch.formed.org/the-search/videos/thesearch-ep5 or read it in the
10-11 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” 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 FEBRUARY for women who are victims of violence, that they may be
protected by society and have their sufferings considered and heeded.
• 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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