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. június 13.
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!
ISTENNEK HÁLA, MA KINYITOTTUNK: 15%-os kapacitással (75 fővel) újraindulhattunk! Jó hálát adni
azért, hogy a lezárások embertelen ideje után vissza tudunk térni lassan az emberi életet jelentő személyes
találkozásokhoz. Ne felejtsd: ma ünnepeljük Jézus Szíve azaz a tökéletes szeretet ünnepét, hálát adva az ő
gyógyító szeretetéért! És köszönöm mindazoknak, akik imájukkal és leveleikkel nyomatékot adtak
közösségünk kérésének!
A növekedésről szólnak a pünkösdi idő üzenetei. Pünkösd arra hívott, hogy „csak” ENGEDD, HOGY
BETÖLTSÖN A LÉLEK”! Szentháromság vasárnapja megerősített abban, hogy LEGYÜNK
TANÍTVÁNNYÁ, HÍVJUNK TANÍTVÁNYNAK MÁSOKAT IS! Úrnapja azt kérdezte, hogy VÁGYSZ-E
JÉZUSSAL VALÓ KÖZÖSSÉGRE? Most a magvető példabeszéde (Mk 4,26-34) a növekedésről szól, ahol
egyszerre van szükség az erőfeszítésedre, illetve arra, hogy bizalommal, türelemmel fogadjad a Lélek
működését életedben. Szoktál türelmetlen lenni? magaddal? Mással? Istennel? FOGADD EL, HOGY
ISTEN ADJA A NÖVEKEDÉST! Akarod? Várunk vasárnap végre egy igazi” misére! Kérlek, hogy hívj
magaddal legalább egy embert! Barátsággal az Úrban,
Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉKérdések, gyakorlatok a felkészüléshez: Mikor tudtál utoljára örömmel rácsodálkozni belső
növekedésedre? Észreveszed egyáltalán? Engeded türelmesen, hogy Isten ereje működjön életedben?
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, illetve a
következő vasárnapi részletes BIBLIAKÖR, a kétperces ÜZENET és a GYERMEKLITURGIA 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 júniusban Ferenc pápával a fiatalokért, akik keresztény közösségek támogatásával készülnek a házasságra, hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben.
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR JÚNIUS
Az online programokat külön jelezzük!
12. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. 10AM: Magyar iskola online. 11AM: Szülői Kör: Hogyan jövünk ki a bezártságból? 2-4PM: Elsőáldozási felkészítő. 5PM: Vigília mise angolul
13. Jézus Szíve ünnepe: 9AM, 11AM (online is) és 12,30 mise magyarul. 1,30PM: Bérmálkozó felkészítő
14. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM. 8PM: Angol közösség „animátorainak„ megbeszélése
15. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
16. 6,30PM: Egyháztanács megbeszélése. 7PM: Bibliakör online
19. 9-11AM: Kontemplatív ima. 9AM: „Jézus és a gyermekek”. 10AM: Magyar iskola évzáró online.
2PM: Helikon Gimnázium ballagás. 2-4PM: Elsőáldozási felkészítő. 5PM: Vigília mise angolul
20. 9AM, 11AM (online is) és 12,30 mise. Ministráns avatás a 11-es misén!
21. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.
22. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
23. 7PM: Bibliakör online
25. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösség zenei szolgálatával
26. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. 2-4PM: Elsőáldozási felkészítő. 5PM: Vigília mise angolul. 6PM: Zenei Vesperás
27. 9AM, 11AM (online is) mise. 1PM: Szabadtári évzáró mise az Oshawai parkban
JÚLIUSI ELŐZETES
1. 1PM: Belvárosi Mise a Rákóczi Villában
3. 11AM: Courtlandi temetőben a sírok megáldása (P. Kiss Gábor és P. Eördögh András jezsuiták)
4. 9AM, 11AM (online is) és 12,30 mise magyarul. (Bérmálás valószínűleg ekkor lesz.)
A szokásos online lelki csoportok a megszokott időben folytatódnak.
MI A „NORMÁLIS” ÉS MI NEM?
Hála Istennek, lassan kilépünk a lezártság időszakából. Mivel ennek egyénre, családra és közösségre romboló hatását egyre jobban látjuk, ezért fontosnak tartjuk, hogy adjunk jelét annak, hogy nem lehet a bezártság
„szükségállapotát” normálisnak elfogadni. Mivel a káros hatások arányosak a bezártság fokával és időtartamával, ezért ebben az országban lévő közösségeinkben is nagyobb károk történtek, mint a nyugati világ más
országaiban.
Ezért a következő időszakban mindent megteszünk azért, hogy a szabályokat betartva, minél több
programot lehessen visszahozni a személyes találkozás keretébe és így egy lelkileg és emberileg megerősítő, építő évzárást tudjunk megteremteni. A misék mellett az elsőáldozási és bérmálási felkészítők, az
online imacsoportok évzáró személyes találkozása, a vesperás stb. mind ide tartozik. Amit és ahogyan lehet,
azt az online térből visszahozzuk a személyes találkozásba.
Mivel életünk középpontja a vasárnapi közösségi istentisztelet, ezért világosan kell látni, hogy az eddigi
online közvetített forma egy szükségmegoldás, amely nem tudja helyettesíteni a személyes jelenlétet. Például az angol szombat esti mise, a szentségimádások vagy a vesperás esetében ezért már most azonnal megszüntetjük az online közvetítést.
Egyéni befogadás sajátos területe a „beoltottság vagy nem beoltottság” mély és veszélyes megosztó hatása
ebben az országban (is). A COVID-os „viták” miatt senki se érezze magát kiszorítva közösségünkből!
PÉNTEKTŐL TEMPLOMUNK NYITVA ÁLL: SZERETETTEL VÁRUNK!
1. HÉTVÉGI MISÉK: szombat esti Vigília mise 5pm, vasárnap 9am, 11am illetve 12,30-as orgonás
mise. Hétköznap reggel visszaáll a reggel 7,00am szentségimádás, 7,30 szentmise (regisztráció nélkül).
2. REGISZTRÁCIÓ szükséges hétvégi misékre a korlátozások miatt online a Flocknote-on vagy a magyar
honlapon a Miserend/Regisztráció címszó alatt. (Misére online regisztrálni az tud, aki be van regisztrálva
a Flocknote-on érkező digitális Hírnökre, vagy a magyar honlapon keresztül pénteki Hírnök kiküldése
után https://stetoronto.org/miserend/. Egy Flocknote-s címről csak egyszer, max. 6 főre lehet regisztrálni; továbbküldéskor nem enged regisztrálni. létszámot a "confirmation" levélben lehet megváltoztatni.
Mivel a 11 órás mise regisztrációja gyorsan betelik, ezért a vasárnap 9AM és a 12,30PM-es misén ké2

résre állandó helyet is tudunk biztosítani, aki nem akar külön hetente regisztrálni. Ezekre a misékre
az irodai telefonon vagy email útján is fel lehet iratkozni.
3. Minden “lelki” program - ami a templomban tartható - az hasonló feltételekkel indul. (Más programokat
viszont az épület többi részén még nem engedélyeznek.)
ÉPITSÜNK BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET MINDENKINEK!
Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérem az állami előírások betartását. Megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 felett) nem szabad a templomba lépni! Kérjük a maszk szabályos viselését! Kérjük, tartsa meg a 6 lábnyi távolságot a templomban és a
szentmise után is. (A padokon lévő zöld csíkok jelzik, hogy hova üljön egy család. Az áldozáshoz a két oldalsó padközi átjárót használjuk és körkörösen, azaz középen vagy az ablakok mellett menjünk vissza helyünkhöz.) Ne fogjunk kezet és ne énekeljünk.
Különösen ügyeljünk arra, hogy a misék előtt és után az udvaron is megtartsuk a távolságtartási szabályokat! (Emellett nagy a veszélye annak is, hogy a szomszédos épületből feljelentenek minket.)
JÚNIUS - JÉZUS SZIVE ÜNNEPE
Június számunkra Jézus Szívének az ünnepét jelenti. Azt, hogy Isten – aki maga a szeretetközösség –
teljesen megosztja magát velünk és meghív mindenkit e szeretetbe!
OLVASÁSRA ajánlom Nemeshegyi Péter SJ, „Megesett rajtuk a szíve” című könyvét, ami a
templomunkban megvehető. A Jézus Szíve tisztelet nem túl régi lelkiségi hagyomány a kétezer éves
kereszténység történetében, az utóbbi századok során azonban a katolikus vallásosság egyik legismertebb
jelévé vált. Ebben a könyvecskében Nemeshegyi Péter arra vállalkozik, hogy a Szentírás tizenegy
evangéliumi szöveghelyéből kiindulva rámutasson a Jézus Szíve tisztelet ma is érvényes és minden ember
számára megérthető, megélhető üzenetére.
MEGNÉZÉSRE ajánlom Collins érsek videóüzenetét, illetve a megerősítő levele olvasható itt, együtt más
olvasmányokkal, ha el szeretnél mélyülni az ünnepben: www.archtoronto.org/sacredheart
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (13) 9:00 Harper születésnapjára; Prokec és Pataki családok élő és +tagjaiért; +Miklós
Jánosért és Rozikáért 11:00 Klári születésnapjára; †Várady Tibor és Veráért; +Sass Tiborért; +Vinczer
Juliannáért; good health, happiness and success for Sarah and Ryan Carvalho and family; thanksgiving to
Jesus and Mother Mary for favours received 12:30 a magyar politikai élet megtisztulásáért
Hétfő / Monday (14) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Norma Ramirez; for the healing
and recovery of Roy Mitra; blessings on Sarah and Ryan Carvalho and family; safe travels for Sang Hwa
Park and family
Kedd / Tuesday (15) Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő 7:30 for our †Jesuits; for good health and
wellbeing of Antonia Dytoc; good health, happiness and prosperity for Simone Carvalho and family; for the
intentions and wellbeing of Sarah Glick and family
Szerda / Wednesday (16) 7:30 for Jesuit vocations; for blessings on and intentions of Leonor Dytoc; blessings on Peter Carvalho and family; good health and happiness for Sunny and Frank Lee
Csütörtök / Thursday (17) 7:30 for the conversion of non-believers; for healing of Juliet and Jun Rasco; for
blessings and protection of Jean D’Costa; good health and happiness for Ryan Carvalho and family; for
+Connie Choi
Péntek / Friday (18) 7:30 for our benefactors; for the healing of Merlie from Alzheimer’s; for the intentions
and wellbeing of Sarah Glick and family; birthday blessings on Catherine Wong
Szombat / Saturday (19) 7:30 for world peace; for healing of Linar and Rose from adverse effects of Covid
vaccine; good health, happiness and success for David Colaco; blessings on Peter Carvalho and family 5 PM
for Etelka and †Pál; for †Victor de Vietoris, 38. anniversary; for blessings on Shirley and Lavina
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Thomas Parker, James Parker, Lakatos Amália
Temetés: +Galamb András (54) gyászmiséje június 12-én lesz 12 órakor templomunkban.
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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 JUNE 13, 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
Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; 1st & 4th Friday of the month at 7-8pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
WE ARE OPEN AGAIN! The provincial government announced revisions so that places of worship open at
15% capacity in Step 1 and 25% capacity in Step 2., beginning on Friday, June 11, the Solemnity of the
Most Sacred Heart. Thanks for those who joined us for the morning Mass and prayer! We are grateful for
all those who by writing their letter to the representatives made these amendments reality! Thanks be to God
that we can re-start our community celebrations, after such a long time of disturbing and devastating closure.
We celebrate Masses in English: WEEKEND: Vigil Mass on Saturday at 5pm with online registration. (If
you are coming regularly, then there is no need for further weekly registration.) We will not stream the Mass
further, since we are returning to the “real” Mass in person. WEEKDAYS: Monday - Saturday at 7:30am
after the silent Adoration from 7-7.30am. For these occasions, no registration is needed but a standard
name list will be prepared for contact tracing.
The readings teach us about growth in our daily life. Ezekiel describes how the Kingdom of God will grow,
and how intimately God is at work throughout creation. The psalmist sings of those whose life is rooted in
the Lord and will always bear fruit. The Gospel shows the seeds slowly growing and bearing fruit in ways
that we often cannot see and fail to understand fully. The Kingdom of God is within us and around us. It is
surely not a realm of power, controlling, dominance; rather it is a spirit of growth and nourishment rooted
in compassion and love and forgiveness since for Him all lives matter.
Welcome and please, invite at least one person to come with you!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU… IN JUNE
11. Sacred Heart: Cardinal Collins’ Pastoral Letter on the Sacred Heart of Jesus, “Heart Speaks to Heart”,
offers thoughtful reflections - www.archtoronto.org/sacredheart
12. 4.30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass
14. 8PM: Animators meeting of the English speaking community: please send your questions, suggestions!
19. 9-11AM: Contemplative prayer 5PM: Vigil Mass
25. 7-8PM: Adoration with the Holy Trinity community
26. 5PM: Vigil Mass, 6PM: Music Vesper
PRAY WITH POPE FRANCIS IN JUNE for young people who are preparing for marriage with the
support of a Christian community: may they grow in love, with generosity, faithfulness and patience.
YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!
We thank you deeply for all your donations!
Please, consider online donation and 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 stetoronto.org/tamogass or at
stelizabethofhungary.archtoronto.org: select our parish in East Toronto.
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