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Közösségünk Kedves Tagjai, Kedves Barátaim! 

 

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! 
Különleges ez a húsvét, ahogy az egész elmúlt év az volt. Hiszen nem lehet hasonlítani más 

korábbi tapasztalatunkhoz és így kiegyensúlyozottan értelmezni is nehéz. Szélsőségesek a 

vélemények és az érzések, elmosottabbak a határok, békétlenebbek és bizalmatlanabbak lettek 

az emberi szívek. Most van szükség igazán a feltámadás tapasztalatára! Most kell visszatérni a 

mi saját “Galileánkba”, azaz ahol Jézus megszólított, gyógyított életünk során. 

Hála van bennem, hogy minden megszorítások ellenére is, együtt tudtuk ünnepelni Húsvétot. 

Köszönöm az ebben tanúsított sok segítséget, rugalmasságot és megértést! Hívunk, hogy 

kapcsolódj be személyesen a közösség imájába! Kérem, hogy regisztráljátok és olvassátok a 

heti Hírnököt, mert a sok külső változás miatt ott tudunk csak hírt adni a folyamatos pro-

gramokról. (A távol élők számára írom, hogy a vasárnapi közösségi misénk immár nemcsak a 

EWTN Katolikus TV magyar adásán fogható élőben, hanem a torontói Magyar Rádión a pré-

dikáció is meghallgatható.) 

Hálával kell kimondanunk, hogy nemcsak „túléltük” az elmúlt évet, hanem látjuk az élet új 

csíráit is: közösségünk angol nyelvű szolgálata kitágult, egyszerre szolgálva a kétnyelvű csalá-

dokat és a környék katolikusait. A kényszerként kapott online világ kinyitotta Magyar Misszión-

kat a még inkább szórványban lévő észak-amerikai magyarság felé: közösségünk újra formá-

lódó, bővülő víziója egy több lábon álló, „hibrid” (on/offline) közösség szolgálata felé fordul. 

Azok felé, akiknél nincs magyar szolgálat, de mégis szeretnének kapcsolódni valahová e közös, 

sajátos diaszpóra világunkban. Fogadjuk be őket szeretettel! 

Előre tekintünk azzal is, hogy Egyháztanácsi választást tartunk újra. három év után, ahogy ezt 

már jeleztük.  Először is szeretném szívből megköszönni az eddigi ET tagjainak - Csermely 

Ildikó, Diósady Levente, Kristóf Lóránd, Pulins Rebekka, Szép József, Varga Tamás, Zydron 

Veronika - e három év áldozatos, kreatív, szeretetteljes szolgálatát, ami nélkül nem tudnánk ma 

itt tartani! Isten áldja őket és családjaikat sokszorosan! 

Az új jelölési folyamat lezárult: Az eddigi ET tagjai vállalták újra a jelölést. Mellettük 

beérkezett ajánlás Csiszér Kinga, Héring Mary és Szárics Márton személyére, akik köszönettel 

elfogadták a jelölést. Köszönjük a jelöléseket és hogy a jelöltek elfogadták a felkérést a ré-

szvételre. Kérjük, hogy a lent látható jelölő lapot vágd le, jelölj be rajta 7 nevet és egy zárt 

borítékban küld vissza ezt a plébániára április 25-ig. A beérkezett borítékokat a választási 

bizottságba felkért tagok: Szárics Anna és Gáspár Gyula, Kovács Klára és Perry Tamás fogja 

felnyitni és összeszámolni.  

A torontói Szent Erzsébet plébánia tagjai nevében is kívánom a feltámadt Jézussal való talá-

lkozás örömét ma és élete minden napján! 
Tamás atya 

 

……………….. ✂ ……………….. ✂ ……………….. ✂ ……………….. 

Kérjük, hogy e jelölő lapot vágd le, jelölj be rajta 7 nevet, akit a következő három évben 

szeretnél az Egyháztanácsba választani és egy zárt borítékban küld vissza e lapot a 

plébániára április 25-ig. Az új Egyháztanácsba jelöltek nevei ABC sorrendben: 

⬜Csermely Ildikó, ⬜Csiszér Kinga, ⬜Diósady Levente, ⬜Héring Mary 

⬜Kristóf Lóránd, ⬜Pulins Rebekka, ⬜Szárics Márton,  

⬜Szép József, ⬜Varga Tamás, ⬜Zydron Veronika 

https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
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Közösségünk Kedves Tagjai! 

Hálásan köszönjük, hogy a világjárvány hozta megpróbáltatások idején is gondolnak ránk, fon-

tosnak tartják a közösségünk életben tartását, támogatását. Bizakodunk, hogy az idei évben 

egyre nagyobb létszámban tudjunk találkozni. Az alapvető működési költségek sajnos folyam-

atosan jelentkeznek. Az adományozási módszerek egyre többfélébbek, most azonban újra 

szeretnénk kiemelni a PAG módszer előnyeit, egyszerű a beállítás, a folyamatos költségekre 

kiszámítható fedezetet jelent, adminisztratív munkaidőigény minimálisra csökken, banki jutalék 

a legkedvezőbb. Kérjük, lehetőség szerint válasszák az adományozás ezen útját.  

Hálás köszönettel közösségünk nevében! 

 

Dear Members of our Community! 

We are thankful that you think of us in these trying times of this world pandemic, that you 

think it important to keep our community alive by your support. We continue to hope we will 

be able to meet this year in ever larger numbers. Fundamental operating costs continue to be 

present. The methods of making donations keep multiplying, as will be explained to you in an 

upcoming Bulletin. Now, however, we would like to highlight the advantages of the PAG 

method. The setup is easy, the donations present a reliable source to cover operating expenses, 

administrative effort is reduced to a minimum, and the bank fee is modest. We ask that you 

choose this option of donation, if possible. 

Respectfully and with our thanks 

Fr. Tamás 

……………….. ✂ ……………….. ✂ ……………….. ✂ ……………….. 

PAG – THE BANK DONATION METHOD 
THE EASIEST MEANS OF SUPPORTING OUR COMMUNITY! 

Please return to the parish office with a voided cheque attached! 

AUTHORIZATION FORM 
I/We hereby authorize St. Elizabeth of Hungary’s Parish to debit my/our bank account on 

the 20th day of each month as my/our donation noted below:  

$ _____________ Offertory 

$ _____________ Building Fund - General 

$ _____________ Building Fund - Special Projects  

$ _____________ ShareLife 

 

Name(s) of Donor(s): _______________________________________    Env #:___________ 

Telephone # _________________________  E-mail: ________________________________ 

Address:  ___________________________________________________________________ 

Name of Bank/Trust Company/Credit Union: ____________________________________      

Institution number: _______________________ Branch:_______________________________  

Account Number: _____________________________________________________________  

Date: _________________Signature of Contributor(s): ______________________________ 

about:blank


 

 

PRE-AUTHORIZED GIVING PLAN 
 

 

 

WHY DIRECT DEBIT?  

We are implementing this Pre-Authorization Giving Plan at the request of several of our pa-

rishioners who use it elsewhere and find it meets their needs and lifestyle. This plan is not for 

everyone, but we want to make it available to those who would use this new, EASY WAY TO 

SUPPORT US! We respect that giving is a very personal decision but hope that the conven-

ience and efficiency it brings will encourage the parishioners of St. Elizabeth’s Parish to sup-

port it.  
 

WHAT IS THE PRE-AUTHORIZED GIVING PLAN? 
In response to changing lifestyles and demands on time and energy, the Pre-Authorized Giving 

assists you in your donation. The Archdiocese of Toronto has established a PAG Plan to assist 

you in your support of the work of St. Elizabeth’s Parish through your regular parish donations. 

 

WHY SHOULD I PARTICIPATE?  
Advantages for the donor:  Convenience. Your offering is received automatically every 

month.  Continual support of your parish when you are away. Advantages for the Parish:  Al-

lows the parish to plan better through regular and dependable flow of contributions.  Also, re-

duction of paperwork and bookkeeping and administration.  

 

HOW DO I ENROLL?  

This is how you make your gift through the Pre-Authorized Giving Plan: Decide the amount of 

your gift to St. Elizabeth’s Parish to be withdrawn from your account each month.  Fill out the 

form in this brochure and attach a cheque from your account marked “VOID”.   

 

CANCELLATION OF P.A.G AGREEMENT  
You may stop PAG at any time by simply writing a letter or email with 30 days’ notice to St. 

Elizabeth. If it is not possible to write, please call the Parish Office at 416-225-330 ex22. 

 

WHO LOOKS AFTER THE PLAN?  
The Development Office of the Archdiocese of Toronto administers the Pre-Authorized Giving 

Plan for the parish. Please note that all donations will be forwarded to St. Elizabeth of Hungary 

Parish and our Parish Office will issue the tax receipts. 

 

NEED MORE INFORMATION? 

We look forward to your participation, and if you have any questions, please do not hesitate to 

contact our accountant at the Parish Office, Beata Reitner: szte.treasurer@gmail.com, 416-225-

3300 ext. 22. 

 

Thank you for all your generous support renewing our community!  

May God bless You, 

 

Fr. Tamas G. Forrai SJ 
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