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. július 11.
SEE THE ENGLISH BULLETIN ON THE 4TH PAGE!
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7
416-225-3300 x 21;
st.elizabeth@archtoronto.org;
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. 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!
Ha kitartasz Jézus mellett, akkor fogadd el tőle bátran küldetésed és indulj el! Az elmúlt hetekben a misék
üzenetében erősen jelen volt a „kéz”: Jézus gyógyító, megérintő kéz és persze a Jézust elvető názáretiek
elutasító keze.
Most Jézus arra kér, hogy tegyél le mindent a kezedből, mindent, ami elvonja figyelmedet: ÜRES KÉZZEL,
TELJES BIZALOMMAL indulj el küldetésedre! Vedd észre, hogy te rajtad keresztül szól ma isten üzenete a
világ számára! (Mk 6,7-13)
Áldott pihenést a kezdődő nyárban! Barátsággal az Úrban,
Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: Ismered-e egyáltalán a küldetésedet? … a Lélek által
adott karizmád? Vállalod? Látszólag eszköz, támogatás nélkül is? Indulj el!
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, illetve a következő
vasárnapi részletes BIBLIAKÖR, 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. 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 júliusban Ferenc pápával a közélet békéjéért, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai
konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett
előmozdítóivá válni.
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR JÚLIUS - az online programokat külön jelezzük!
10. 11AM Könyvklub online: Téma: Dobozy Tamás "The Inert Landscapes of György Ferenc" c. (A Last
Notes: And Other Stories c. novelláskötetében jelent meg 2005-ben)
11. 9AM, 11AM (online is) mise: Lelki csoportok évzáró hálaadása
12. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.
13. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM. 1-3PM: Washingtoni csoport online
14. 6:30PM Rózsafüzér készítők, 7PM: Bibliakör online. 7-9PM: Egyháztanács
17. 9-11AM Kontemplatív imacsoport, 6PM: Angol Egyháztanács
18. 9AM, 11AM (online is) mise: Elsőáldozás. 9-11AM: Segítő Kezek tartós élelmiszer-adománygyűjtés.
3PM: Mise P. Jaschkó Balázs pappá szentelésének 70. évfordulóján (Pickering)
25. 9AM cserkész mise, 11AM (online is) mise. 3PM: Évzáró mise Guelph-ben (St Joseph)
25-29. Cserkész táborunk (Perry Sound)
28. 6:30PM Rózsafüzér készítők
31. 12:30-kor, a pesti Jézus Szíve templomunkban Jancsó Árpád jezsuitát pappá szenteli Mohos Gábor
püspök atya a Jézus Szíve templom YouTube csatornáján. 6PM: Zenei Vesperás: Oláh Imre
AUGUSZTUSI ELŐZETES
14. 11AM: Könyvklub online – Sajgó Szabolcs, „Meztelen Isten” című új verseskötetéről
20-25. Plébániai tábor
Többek kérdésére jelezzük, hogy Forbáth Péter szakácskönyve megvásárolható a plébánián 15 CAD áron.
KIENGESZTELŐDÉS A MÚLTTAL A JÖVŐÉRT
E hónapok a kanadai múlt és jelen fájdalmas terheit, kérdéseit felhozta a felszínre. Keresztényként feladatunk
megismerni, megérteni a múltat, és vállalni a jelenben a kiengesztelődés szolgálatát. Ehhez szeretnénk
egy közös utat felkínálni.
A történelem kapcsán sokan kérdeztek arról, hogy mit érdemes olvasni? A rengeteg anyag között talán a
legfontosabb, komoly munka a Truth & Reconciliaton bizottság (http://www.trc.ca/) 2015-ben elkészült
részletes munkája: Honouring the Truth, Reconciling for the Future, ami elérhető ONLINE ITT. Ez egy
hosszú, részletes anyag. Javaslom elolvasni a rövid bevezetőt (7-12 oldal), a történeti részt (37-134 oldal),
vagy a rövidebb rész a konkrét ajánlásokkal (319-338).
ISMERD MEG KÖZÖSSÉGEDET! UTOLSÓ FELHÍVÁS
A hosszú lezárás után úgy szeretnénk megerősíteni közösségünket, hogy két kisorsolt család találkozzon
párban bárhol, bármikor a nyár folyamán egy kötetlen, ismerkedő alkalomra. Például egy vasárnapi
mise után a templomudvaron vagy egy közeli kávézóban...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 érdemes 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? Ha be
akarsz kapcsolódni egy ilyen találkozási lehetőségbe, akkor add meg a nevedet a mise végén vagy az
irodába beküldve, és kisorsolunk egy másik családdal. A nevek sorsolása most, július 11-én a 11-es misén
történik!
TEMPLOMUNK NYITVA ÁLL: SZERETETTEL VÁRUNK!
1. MISÉK: szombat esti Vigília mise 5pm, vasárnap 9am és 11am misék regisztrációval. Hétköznap
reggel visszaáll a reggel 7AM szentségimádás, 7:30AM 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-es misén kérésre állandó
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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. 5 főig indulhatnak a
többi programokat is!
ÉPÍTSÜNK 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.)
DIASZPÓRA REFLEXIÓ – POSZT-COVID LEHETŐSÉGEK IV.
Elmélyültebb, tudatosabb lett a lelkiélet fókusz, hiszen csak ez maradt. A cél egyértelműen egy (bár lehet,
hogy kisebb, de) missziós, hitvalló közösség irányába való fordulat. Ami már látható:
- Sikerült folyamatosan működő, személyes lelki megosztásra épülő kiscsoportok (bibliakör, megosztásos
imakör, stb.) hálózatát kialakítani, jelenleg online formában. Én az elmúlt évben kialakult online bibliaköröket érzem igazán mintának, melyeket a COVID előtt nem tudtam elindítani, de most “váratlanul”
megszülettek. Ezek, mint sok, apró, kisközösség hálózata, ami fenn tudja tartani az egész közösséget, mind az
online, mind az azt követő világban.
- Sikerült nagyobb létszámú, 5-10 alkalmas, felnőtt katekizmus sorozatokat beindítani, erre az igényt
felkelteni. Ezek célja egy személyes döntésre, megalapozottabb tudásra épülő tagok közössége, akik maguk
tanítvánnyá válnak. Ősszel a feladat ezek megújult, kibővült beindítása lesz, benne az online/offline
találkozások egyensúlyát megtalálva.
Ami előttünk áll: e személyesebb, elmélyültebb hitben közösségünk feladata, hogy közösségünk minden
tagja keresse és megtalálja saját karizmáját és így személyes hivatását életében. Ahogy ez már többször
érintettük: szemléletváltásra van szükség: világosan látszik, hogy nem elég a jobban szervezett megőrzés,
hanem újfajta, missziós egyházra van szükség. A fogyasztói mentalitásból át kell lépnünk egy missziós
szemléletmódba. Ennek alapja pedig egy személyesebben megélt, közösségben elmélyített, hitvaló lelkiség.
--- Folytatjuk, illetve várunk a Ti tapasztalataitokra --AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (11) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; †ifj. Deutsch Lajosért; †Stan Couto; good
health and happiness for Ryan Carvalho & family 11:00 Diosady Levente és Klári 50. házassági évf. hálából;
Kaszap István tiszteletére, hogy segítsen a betegeken; Bajusz Cecilia gyógyulásáért; Hanna születésnapjára;
†Lukovits Jánosért és Irénért; †Gábor lelkiüdvéért; †Slavo Stankovic születésnapjára; †Koszonits Imréért
Hétfő / Monday (12) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for blessings and on complete healing of
Fr Tamas; for blessings on Jane and Jing Linay on their wedding anniversary; birthday blessings on Debra
Couto; good health and happiness of Simone Carvalho and family
Kedd / Tuesday (13) 7:30 for our †Jesuits; for blessings on Eloisa Deang on her birthday; for the restoration
of Rand’s eyesight; blessings on Ryan Carvalho and family
Szerda / Wednesday (14) 7:30 for Jesuit vocations; blessings, protection and guidance for Fr. Jeff Shannon;
blessings on Simone Carvalho and family
Csütörtök / Thursday (15) Saint Bonaventure 7:30 for the conversion of non-believers; for Holy Souls in
Purgatory; for physical and spiritual healing of Patricia
Péntek / Friday (16) 7:30 for our benefactors; for all the souls in Purgatory; for the conversion of Pamela de
Veyra; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received
Szombat / Saturday (17) 7:30 for world peace; for the repose of the soul of Bishop Antonio Palang; birthday
blessings on Anita Dsa; good health and happiness of Peter Carvalho and family 5 PM for Etelka and †Pál;
for the soul of Fr Fernando Suarez
Temetés: †Kovács Mihály (93), †Domok Piroska (89)
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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 JULY 11, 2021
www.facebook.com/stetorontoEN; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org
Phone App: myParish → Saint Elizabeth of Hungary
416-225-3300 x 21;
st.elizabeth@archtoronto.org
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; Saturday 8-9am; 1st & 4th Friday of the month at 7-8pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Last week we heard the painful event when Jesus was rejected harshly in Nazareth… Nevertheless, now He is
sending his disciples. Yes, disciples are people who receive a mission. All we need to do is trust him, and we
will be blessed with all we need to follow his way.
Jesus sends out the apostles in pairs to support one another, teaching others the message of love and
repentance they have seen and learnt from him. They are to carry nothing other than their staff, but to trust in
God’s love and rely on the hospitality of others. Do you dare to try it? You can “keep your life simple” if you
really believe that “you are the equipment”: Equipment in the hand of God! Like you if you allow it!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU… IN JULY
10. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM.
17. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM.
6PM: Task Force meeting of the English-speaking community – reflections, suggestions are welcome!
18. 3PM. Haitian Mass in Creole
24. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM - the vows-renewal of the Holy Trinity Community
PRAY WITH POPE FRANCIS IN JULY for social friendship that in social, economic and political
situations of conflict, we may be courageous and passionate architects of dialogue and friendship.
Let us pray together in July for the children who died in residential schools throughout Canada and for all
those impacted by this tragedy, that there may be healing founded on truth and that the Spirit will inspire our
ongoing commitment to reconciliation.
Bishop Barron's good friend Jonathan Roumie is narrating all four Gospels on the Hallow App! Join the
upcoming 30-Day Gospel Challenge and listen through all four Gospels in 30 days. Each day, listen to a few
chapters in around 20 minutes. You can listen as you drive, do the dishes, get ready for the day, or sit in
Adoration or silent prayer. This journey will begin on Monday, July 12, but you can join the waitlist on the
Home tab of the Hallow App today. Simply click here to download the app and then tap “join” on the 30-Day
Gospel Challenge to join the almost 15,000 people already participating.
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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