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 27.
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 pünkösd utáni időben a növekedésről szólnak a tanítások. A viharba kerülő tanítványok tapasztalata a múlt
héten arra hívott, hogy BIZZ ISTENBEN! A bizalom persze konkréttá válik a mostani kettős gyógyítás
történetben, ahol a betegeket megérintő Jézust tesz csodát. (Mk 5,21-43) A beteg asszony így gondolkodott
magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Teljesen rábízta magát Jézusra és azonnal meg is
gyógyult.
Az egymás felé nyúló két kéz ezt fejezi ki. Ma te is ENGEDD, HOGY MEGÉRINTSEN JÉZUS, ahol
gyógyulásra van szükséged!
Barátsággal az Úrban,
Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
1. KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: Mikor engedted, hogy Jézus megérintsen? Hol van
szükséged rá, hogy Jézus érintése gyógyítson? Beszélj másoknak az ilyen tapasztalatodról: légy tanúságtevő keresztény!
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.
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!
25. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösség zenei szolgálatával
26. 9AM: „Jézus és a gyermekek” – utolsó nyár előtti gyerekliturgia. 2-4PM: Elsőáldozási felkészítő. 5PM:
Vigília mise angolul, majd 6PM: Zenei Vesperás: First mov. from the Concerto for two violins in D minor
BWV 1043 by J.S.Bach. First mov. from Violin Sonata No.1 in D major by L.von Beethoven. Adagio from
the Concerto in D minor by A. Marcello. The Lark by M. Glinka. Hymn to Freedom by Oscar Peterson/arr. by
Mons Ledvin Takle. Performers are Renee and Anita Anton, Bettina Toth, Gergo Teleki and Imre Olah
27. 9AM, 11AM (online is) mise. 1PM: Szabadtári évzáró mise az Oshawai parkban (regisztrációval!)
Mindenki hozzon magának vizet és harapnivalót. Directions: 401 East. Exit nr 431 at Regional Road
57/Waverley Road (Boumanville környékén van) Drive north 10 km on Hwy 57, all the way to Highway 4
(Taunton Rd). Continue North 600 meters on Hwy 57, and on your left you will see the entrance to the park.
28. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.
29. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
30. 7PM: Bibliakör online
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 bérmálási mise
11. 9AM, 11AM (online is) mise: Lelki csoportok évzáró hálaadása
17. MIK-ministráns tábor
18. 9AM, 11AM (online is) mise: Elsőáldozás
25. 3PM: Évzáró mise Guelph-ben (St Joseph)
25-29. Cserkész táborunk
28-aug.8. Fillmore-i cserkész vezetőképző tábor
31. 12:30-kor, a Mária utcai Jézus Szíve templomunkban Jancsó Árpád jezsuitát pappá szenteli Mohos
Gábor püspök atya. Élő közvetítés a Jézus Szíve templom youtube csatornáján.
AUGUSZTUSI ELŐZETES
20-25. Plébániai tábor
ISMERD MEG KÖZÖSSÉGEDET! NYÁRI MEGLEPETÉS!
Évzáró misénken egy személyes nyári találkozásra hívunk! A hosszú lezárás után úgy szeretnénk megerősíteni közösségünket, hogy két kisorsolt család találkozzon párban bárhol, bármikor a nyár folyamán egy
kötetlen, ismerkedő alkalomra. Ha be akarsz kapcsolódni egy ilyen találkozási lehetőségbe, akkor add meg
a nevedet a mise végén vagy az irodába beküldve, és kisorsolunk téged is egy másik családdal.
Olyan sok mindenről lehet beszélgetni egy másik emberrel vagy családdal, akit talán már láttál a templomban,
de akikkel talán még sose beszéltél. A személyes ismerkedés mellett arról is beszélni, hogy: Mi köt ehhez a
közösséghez? Mit keresel, mit találsz meg itt, ami miatt örömmel tartozol ide? Hogyan változott a közösség
élete és működése a járvány alatt, hogyan szeretném látni a közösség növekedését a járvány után? Mit hozol
be szívesen ebbe a közösségbe?
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 kérésre állandó helyet is tudunk biztosítani, aki nem akar külön hetente regisztrálni. Ezekre a misékre az
irodai telefonon vagy email útján is fel lehet iratkozni.
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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.)
Egyéni befogadás sajátos területe a „beoltottság vagy nem beoltottság” mély és veszélyes megosztó hatása ebben
az országban (is). A COVID-os „vitákat” kerüljük, hogy emiatt senki se érezze magát kiszorítva közösségünkből!
DIASZPÓRA REFLEXIÓ – HOGYAN HATOTT RÁNK A COVID IDŐSZAK? II.
Jövőnk tervezését nagymértékben felforgatta a COVID miatti korlátozások jelenleg is tartó elhúzódása, ami miatt
a vízió erős átgondolása és megújítása szükséges. ...Több általános alap problémát látunk (az előző Hírnök folytatásaként:
e) Szétesnek, megfogynak közösségeink a bezártság idejének és komolyságának mértéke szerint. Az általunk felvázolt „Scenario planning” 2021. őszre tervez, amikor a feltételezésünk szerint legkorábban lesz
egy tervezhető nyitás. Láthatóan minél tovább tart és minél erősebbek a korlátozások, annál nagyobb lesz a
veszteség.
f) Nem tudunk tervezni. Bizonytalanságok és ellentmondások tömege vesz minket körül. Nehezen tudjuk
megbecsülni, hogy mikor, kikkel és milyen állapotban tudunk újrakezdeni. Főleg Kanadában – szemben
Európa és USA tapasztalatával – egy elhúzódó köztes állapotra kell számolni a sajátos itteni mentalitás és
felelősség hárító politika miatt. A nehezen tervezhetőség sok közösségben a nem tervezést fogja jelenteni,
ami e közösségek felgyorsult szétesését hozza magával.
g) Elmarad a katartikus újrakezdés-élmény, ami segíthetne az újraindulásban. A “berlini fal leomlása” –
jellegű élményre nem számíthatunk, inkább egy elhúzódó folyamatra mind a szabályok, még inkább az ezt
követő érzelmi reagálás szintjén. Így a lassan felforralt vízben békésen megfőtt béka példája szerint nagy a
veszélye, hogy nem lesz erő, akarat, kreativitás a fáradtságos újraépítésre…. hanem megmarad a “félelem
és kényelem” bénító ereje.
Folytatjuk, illetve várunk a Ti tapasztalataitokra
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (27) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; †Molnár Lászlóért és Rozáliáért; †Kovács Lászlóért; †Farkas
Lászlóért; †Telekesi Gézáért; for †Rita Hawkins; good health, happiness and success for Sarah and Ryan Carvalho and family; for
the intentions and wellbeing of Natasha and Len Pinto and family 11:00 Stefáni Anna testi-lelki felépüléséért; Fráter Iliért; nemrég
†Kölley Zoltánért és Srancz Erzsébetért; †Katona Lászlóért; †Sass Tiborért; †Aykler Béláért, 3. évforduló; †Lukovits Irénért és
Jánosért 1 PM †Zydron Lászlóért névnapjára
Hétfő / Monday (28) Saint Irenaeus 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for †Kelecsényi Ferencné Ilona, 34.
anniversary; for the intentions of Lettie Florendo; good health and happiness for Simone Carvalho and family; thanksgiving to Jesus
and Mother Mary for favours received
Kedd / Tuesday (29) Saint Peter and Saint Paul 7:30 for our †Jesuits; for †Walter Hawkins; for †Maria Ngo Siu Lian; for the
spiritual healing of Patricia; for the conversion of Pamela; for †Genie Gomes; for the Holy Souls in Purgatory
Szerda / Wednesday (30) 7:30 for Jesuit vocations; for Petrus Chan, birthday; for blessings of good health on Fr Leslie and Fr
Blaise; for †Michael and Anna Lents; blessings on Ryan Carvalho and family; good health and happiness for Sylvia Leaver and
family
Csütörtök / Thursday (1) Canada Day 7:30 for the conversion of non-believers; for Antonia Dytoc and family; for †Stephen Y. L.
Chua; for blessings on Fr Tamas; for †Joe and Susan Mali; for the conversion of sinners; blessings on Prashant and family in their
new home
Péntek / Friday (2) Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)
St. John Francis Regis, St. Bernadine Realino, St. Francis Jerome, Bl. Julian Maunoir, Bl. Anthony Baldinucci priests,
religious 7:30 for our benefactors; for the intentions of Mufide Mary Rende; for †Mehmet and Nedime Rende; for the intentions of
Fr Jeff Shannon; for †Bernadette Carvalho and Philomena D'Costa 7 PM †Kovács Lászlóért
Szombat / Saturday (3) Saint Thomas 7:30 for world peace; for blessings on all the members of the M.E.6; blessings on Peter
Carvalho and family 5 PM for Etelka and †Pál; for the Holy Souls in purgatory
Temetés: †Miskewycz Tamás (95) gyász szertartása június 30-án lesz 11 órakor a York temetőben
†Srancz Erzsébet (85) gyász szertartása június 30-án lesz 2 órakor a PineHills temetőben.
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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 27, 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 from July!
Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday 8-9am; 1st & 4th Friday of the month at 7-8pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
The Gospel tells of two miracles: the raising of Jairus’s daughter and the healing of the woman with the
haemorrhage. Both are people of great faith, whatever their fears; we see how God’s healing, life-giving power is enabled by their trust. Yes, the readings are full of encouragement… of faith. They urge us to live by
faith even when we struggle to make sense of life (or, indeed, death). Though we may sometimes find it incredibly challenging to entrust ourselves and others completely to God, ultimately this is what opens the way
to new life in him. As the Book of Wisdom tells us that death was never part of God’s plan, for we are created
for life, and in God’s own likeness. You only need to be touched by Jesus: do you allow it?
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU… IN JUNE
25. 7-8PM: Adoration with the Holy Trinity community
26. 5PM: Vigil Mass followed by the Music Vesper at 6PM: First mov. from the Concerto for two violins in
D minor BWV 1043 by J.S.Bach. First mov. from Violin Sonata No.1 in D major by L.von Beethoven.
Adagio from the Concerto in D minor by A. Marcello. The Lark by M. Glinka. Hymn to Freedom by Oscar Peterson/arr. by Mons Ledvin Takle. Performers are Renee and Anita Anton, Bettina Toth, Gergo Teleki and Imre Olah
Welcome to our 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.
Adoration with possibility of the Sacrament of Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday
8-9am. Rosary on Wednesday and Friday at 8am. During the office time you can enter the church any time!
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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