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. május 23.
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
Szentmise magyarul: vasárnap 9, 11AM, 12:30PM, online: 11AM (YOUTUBE)
EWTN: vasárnapi mise élőben: https://katolikus.tv/elo-adas
Torontói Magyar Rádión vasárnap 3PM: Vasárnapi IGE
English Masses: Monday - Saturday at 7:30AM, on Saturday at 5PM
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 Mennybemenetel ünnepén arra hívott az Ige, hogy oszd meg másokkal Jézus barátságát azáltal, hogy elmondod nekik: téged hogyan formál, vezet az Úr a hétköznapokban!
Pünkösdöt és még sok vasárnapot fogunk bezárt ajtó mögött, félelemben ünnepelni, ahogy a tanítványok a
csütörtöki állami rendelkezések miatt. Azon gondolkodom, hogy ha mi még "non essential" kategóriába
sem esünk a kormány számára: vajon mi van még rosszabb ennél? A kommunizmus alatti emlékeim alapján
arra gondoljak, hogy talán a „káros klerikális reakcióra" gondolnak? (Részletek lent)
Talán segít a komoly reflexióban a hétvégi filmklub. Az „Istene és emberek” arról szól, hogy hogyan döntünk az üldözés idején... hogyan tudjuk megújítani elkötelezettségünket...egyáltalán: menjünk vagy maradjunk? (Kapcsolódj be szombaton 3PM: Filmklub online beszélgetés. A film itt látható.)
A pünkösdi Lélek így még inkább a bátor, hiteles és örömteli hitvallásra hív. Enélkül nem vagyunk már
keresztények csak a „hosszú hétvégét” élvező zombik (s talán ezt látja a kormány is)!
Áldott Pünkösdöt kívánok szeretettel és imával,
Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, gyakorlatok a felkészüléshez: Hol van szükséged a Lélek ajándékaira és gyümölcseire,
hogy Jézus üzenetének hiteles tanúja legyél környezeted számára? Kérd a Szentlélektől!
Mit teszel azért, hogy béke és egyetértés legyen körülötted?

A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, illetve a következő
vasárnapi részletes BIBLIAKÖR és a kétperces ÜZENET. Aki szeretne hetente egy kiscsoportos online
bibliakörbe bekapcsolódni, az jelezze az irodán. Misénkbe élőben online is bekapcsolódhatsz vasárnap
11AM az EWTN/BONUM TV-n vagy YouTube oldalon (stetoronto). Vasárnapi olvasmányok előre elolvashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu.
ÚJ! Ha szeretnél előre kérdést feltenni a vasárnapi evangélium kapcsán, ha szeretnéd tapasztalatodat
megosztani, akkor ITT KÉRDEZHETSZ AZ EVANGÉLIUMRÓL!
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 májusban Ferenc pápával, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.
ANYÁK NAPI AJÁNDÉK NYERTES SZÁMA: 41! Az ajándékcsomag felvehető a templomnál.
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR MÁJUS – ONLINE PROGRAMOK
22. 9AM: „Jézus és a gyerekek” – pünkösdi gyerekliturgia. Nincs Magyar Iskolai tanítás. 11AM: „Mennyei
ízek” – Tausz Gyuszi „gyerekbarát főztje”.3PM: Filmklub beszélgetés: „Emberek és istenek” (itt látható)
23. PÜNKÖSD - 11AM: Vasárnapi mise online. 12-1PM: „drive through” udvari, majd 1-2PM: templomi áldoztatás. 8PM: Ima jezsuitákkal, jezsuitákért – Szent Ignác 500 (részletek lent)
24. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM
25. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
26. 7PM: Bibliakör
28. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösséggel
29. 4AM!: András Csaba jezsuita papszentelése Székelyudvarhelyen. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. Magyar iskola. 1PM: Elsőáldozási felkészítő. 6PM: Zenei Vesperás Teleki Gergővel
30. 11AM: Vasárnapi mise online. 12-1PM: „drive through” udvari, majd 1-2PM: templomi áldoztatás. 4PM: Bérmálkozási felkészítő
31. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM
JÚNIUS
1. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
2. 7PM: Bibliakör.
4. ELSŐPÉNTEK - 7AM-6PM: Szentségimádás. 6PM: Mise. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösséggel.
8PM: Trianoni ökumenikus megemlékezés

NO PLACE TO WORSHIP IN ONTARIO
May 20, 2021 the Government announced the “Roadmap to Reopen”. Best wishes for those opened as
“Non-essential retail at 15 per cent capacity” and congratulations for the golf clubs for their effective lobbying. What follows from all that?
 WE ARE LESS THAN NON-ESSENTIAL.
 Since only “Outdoor religious services, rites and ceremonies with capacity limited to permit 2 metres
physical distancing” will be allowed, we consider preparing it.
 If the Churches of Ontario do not fight for their rights, nobody will do it for them/for us! Please
write a letter to Cardinal Collins to stand up for a place of worship! Email: archbishop@archtoronto.org; Address: 1155 Yonge Street; Toronto, Ontario M4T 1W2. It’s time to ONCE
AGAIN address the growing inequities facing our faith communities. I hope you will take a moment
to share your concerns and please send your letter to Cardinal Collins
(archbishop@archtoronto.org), to Mr Ford (premier@ontario.ca; Queen's Park, Toronto ON M7A
1A1) and to your MPP (https://www.ourcommons.ca/members/en/search).
Dear ….. It is difficult to accept that our churches must stay closed once again. Best wishes for those
opened as “Non-essential retail at 15 percent capacity” and congratulations for the golf clubs for their
effective lobbying. This is especially surprising since the strict WorshipSafe protocols we observed in our
churches over the past year have proven to be extremely effective. As far as we know, there have been no
outbreaks in any church in Ontario. Has spiritual health really been deemed worse than non-essential by our
decision makers? In March Cardinal Collins launched the “A Place to Worship” campaign, inviting the
faithful to contact their Member of Provincial Parliament to ask for a fair and balanced approach to
restrictions for places of worship. Now, once again, we ask that faith communities be given the same
consideration. We simply want to be allowed to open our churches to at least 15% of their capacities, in
keeping with the Covid regulations in effect for retailers. Sincerely yours, ...
SZENT IGNÁC ÉV 500 – IMÁDKOZZ A JEZSUITÁKKAL, JEZSUITÁKÉRT!
 Május 23. 8PM: 500 évvel ezelőtt indult Loyolai Ignác a megtérés útján… amin azóta oly sok jezsuita
halad. Ez lehetőséget ad arra, hogy világszerte megerősítsük vágyunkat arra, hogy valóban Isten szemével tekintsünk világunkra. Csatlakozz hozzánk, jezsuitákhoz, egy imára, hallgass meg tanúságtételeket
és magad is imádkozz szolgálatunkért! https://ignatius500.global/live
 Május 29. 4AM(!): András Csaba jezsuita papszentelése Székelyudvarhelyen. Kérjük imádat a szentelendő fiatalért és ha tudsz, kapcsolódj be a szentelés csodás ünnepébe online.
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ITT A NYÁR! MAGIS EUROPE 2021
Fiatalok! Mentek haza a nyáron? Akkor íme egy csodás heti program! A Magis Europe 2021 egy nemzetközi, ignáci
lelkiségű program, amin 18 – 35 évesek vehetnek részt. Augusztus 7 – 15. között rendezzük meg Magyarországon és
Szlovákiában. 11 experimentum közül választhatsz egyet, amelybe szívesen becsatlakozol egy héten keresztül. A
következő kategóriákból lehet majd választani: zarándoklat, lelkigyakorlat, szociális szolgálat, ökológia és művészet.
Ezt követően pedig egy közös záró fesztiválon találkozunk Miskolcon. RÉSZLETEK ITT! Jelentkezési határidő:
május 31.

AZ ÚJ EGYHÁZTANÁCS ELSŐ ÜLÉSÉRŐL
Az új egyháztanács első ülésén, május 19-én, átbeszéltük az ET működését, feladatainkat és hogy az új tagok mibe
tudnak szorosabban bekapcsolódni. Két fontos újdonság: Az angol “ET” (animators) csoport áll fel, hogy az ott
felmerülő kérdéseket tudják egyeztetni és hozni a formális ET felé. Egy “Ifjúsági Tanács” létrehozását vetette fel
Rebekka és Gáspár Tomi. Cél a MIK és ált. az ifjúsági témák folyamatos megbeszélése, illetve a még fiatalabb vezetők
bevonása lesz. Átbeszéltük a jelenlegi bezárás alatti és a remélt június 2-i nyitás utáni programokat. (Ez utóbbi azóta
meg lett akadályozva.)

JÓ GAZDAKÉNT...
 „Templomi rádiót” állítottunk be FM hullámhosszon két célra. Egyrészt a hétköznapi reggeli misére érkező
hívek kérték, hogy most, a lezárás alatt is élőben be tudjanak kapcsolódni és egyből utána az udvaron tudjanak
áldozni. Másrészt ez immár lehetővé teszi, hogy a nagyothallók számára megvett kis FM rádiókat tudjuk osztani a
misék alatt és így fülhallgatóval ők még jobban be tudjanak kapcsolódni.
 Tudtok-e még olyan idősebb embert közösségünkből, aki számítógépen nem tud bekapcsolódni az online
programokba, misébe, de van „smart” TV-je? Ekkor talán tudnánk segíteni neki, hogy hogyan tud
programjainkba ott bekapcsolódni... Kérjük, hogy jelezzétek az irodán!

HIRDETÉS
 1956 KUTATÁS - Catherine Lukits a torontói egyetemen végzi a Master’s programját történelemből. Téziséhez
szeretne beszélni 56-ról, és a menekültek és leszármazottjaik kanadai élményeiről -angolul. Kérjük, segítsenek
neki: 647-887-9277 catherine.lukits@mail.utoronto.ca
 SZOLGÁLTATÁS - A GM CLEANING SERVICE vállal mindenféle takarítást és szőnyeg tisztítást, költözést
és kisebb felújítást. Hívja bizalommal a (647) 717-5886 telefonszámot!

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (23) a magyar politikai élet megtisztulásáért; Bukovec Brooke 6. születésnapjára; Király Boglárka
8. születésnapjára; Németh Miklós és Mónika 64. házassági évfordulójára, hálából; nemrég †Galamb Andrásért és
Burai Viktornéért; †Gál Attiláért, 1. évforduló; Fábián nagypapáért; Engyel és Kelemen nagyszülőkért; Kelemen
Ferencért, Józsefért, Annusért, és Máriáért; Engyel Ágnesért és Kláriért; †id. Engyel Gyuláért; Király család élő és
†tagjaiért; a Nagy és Fülöp családok élő és †tagjaiért; †vitéz Detre Gyuláért; †Kuzma Lászlóért és Kuzma család élő
és †tagjaiért; good health for Connie Choi; blessings on Ryan Carvalho and family
Hétfő / Monday (24) Blessed Virgin Mary, Mother of the Church for the intention of the Jesuit Fr. General; for
†Lucia Cotaoco; for †Abby Uy; thanksgiving to Mary Help of Christians; wedding anniversary blessings on Elizabeth
and Andrew; birthday blessings on Andrew Lee
Kedd / Tuesday (25) for our †Jesuits; birthday blessings on Ryan Carvalho; for †Bernadette Carvalho
Szerda / Wednesday (26) Saint Philip Neri for Jesuit vocations; blessings on Peter Carvalho and family; for †James
O'Dea; †Meszesán Mihályért
Csütörtök / Thursday (27) for the conversion of non-believers; birthday blessings for Antonia Dytoc; for Nati
Gandoza, on her 60th birthday; for †Alfonso Cajiles Jr.; good health and happiness for Simone Carvalho and family;
birthday blessings on Hilla Dsouza and Esmeralda
Péntek / Friday (28) for our benefactors; for the Holy souls in Purgatory; for †Almira Britto
Szombat / Saturday (29) 7:30 for world peace; blessings on Magdalen Yam and Sarah Tayag; good health and happiness for Connie Choi 5 PM for Etelka and †Pál
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Balogh Mihály, Kara Jasmine
Temetés: †Burai Viktorné
Peterdy Mihály in memory of †Halapy László.
George Wyhovszky Foundation in memory of †George Wyhovszky. Köszönjük az adományokat.
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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 ON MAY 23, 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,
Streamed Vigil Mass: Saturday at 5pm – ONLY ONLINE
Haitian Mass in Creole: 3rd Sunday of the month at 3pm
Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; 4th Friday of the month at 7-8pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Pentecost marks the climax of Eastertide. We celebrate the coming of the Holy Spirit, and with it, the birth of
the Church, the Body of Christ here on earth. But do you know fully… do you desire deeply the Spirit?
Really? Did you pray for the Spirit? Do you know what you would like to receive as gift? Do you bring the
reconciliation and the Good News to the peoples? … or there is something what takes the wind from your
fan-tail? Are you stuck in the busy life? Locked behind the doors of fears, sins… like the apostles? "
In Ontario, the churches remain closed, for many more weeks (details above page 2.). We, Christians, are
less than the “non-essential retails”. I am wondering what might be “less”. The only thing what I can recall
is the Communist period when we were the “harmful clerical reaction”. Do they mean that?
A Christianity without the hope and courage of the Spirit is joyless moralism, empty: something to be thrown
out like here and now; but with the Spirit: it is life." Imagine the difference!
Let us pray more trusting for our free PLACE TO WORSHIP!
Have a blessed feast of Pentecost! In Christ,
Fr Tamas
WE INVITE YOU... ONLINE IN MAY
21. 7PM: English Film Club ONLINE - Of Gods and Men (you can watch the film e.g. here) Deep reflection about how to live in the time of persecution of the Church... how to make communal discernment about staying or leaving…how to renew your commitment facing death?
22. 4.30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass ONLINE! 7PM: ZOOM Sharing group about the Sunday Gospel and the “RISEN” VI. by bishop Barron
23. PENTECOST - After your online Mass 12-1PM distribution of the Eucharist in the churchyard, driving through, 1-2PM: Church is open for short visits, for 10 people at any one time.
8PM: SAINT IGNATIUS 500 – PRAY WITH & FOR THE JESUITS
28. 7-8PM: Adoration with the Holy Trinity Community
Collect your lovely gift basket from the Mother’s Day’s raffle: WINNING NUMBER: 41!
SAINT IGNATIUS 500 – PRAY WITH & FOR THE JESUITS
500 years ago, St. Ignatius of Loyola was wounded in the battle of Pamplona. https://ignatius500.global/live
This injury shattered his dreams of worldly glory and put him on a way of conversion which would ultimately lead to the foundation of the Society of Jesus. This year is an opportunity to celebrate this conversion, to
be renewed, to become pilgrims with Ignatius, and to see all things new in Christ. You are invited to start this
Ignatian Year prayerfully with us on May 23 with an online prayer & silent personal prayer too. The prayer
will be streamed on 23. May at 8pm in English. Join us & pray with us!
PRAY WITH POPE FRANCIS IN MAY that those in charge of finance will work with governments to
regulate the financial sphere and protect citizens from its dangers.
HISTORY 1956
Catherine Lukits is completing her MSc thesis on 1956 and the experience of 56-ers and their descendants in
Canada and would like to talk to members of our community about their experiences. Please contact
Catherine at 647-887-9277, or catherine.lukits@mail.utoronto.ca
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