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 18.
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!
Sikerült-e észrevenned a héten, hogy te rajtad keresztül szól ma Isten üzenete a világ számára: te vagy az
eszköz Isten kezében! Most a küldetésből visszatérő, örvendő, bár fáradt tanítványokat látjuk. Elfogadod
Jézus meghívását, hogy megpihenj? Elfogadod szeretetét, mert megesett Jézus szíve téged látva? PIHENJ
MEG MOST JÉZUSSAL! (Mt 6, 30-34) A nyáron arra hív Jézus, hogy találd meg a pihenés helyét és idejét,
az otthonosságot (erre utal a mostani képünk), ahová be tudod fogadni Jézust is!
Jó hír, hogy a mai nappal beléptünk a nyitás 3. szakaszába: most már igazán csak a távolságtartásra kell
ügyelnünk, de így tudjuk már használni az épület összes helységét! (Részletek lent.)
Áldott pihenést a kezdődő nyárban! Barátsággal az Úrban,
Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: Életed mely területén érzel fáradtságot, ahol
különösen meg kell pihenned? Hol adsz helyet Jézusnak a nyaralási tervedben?
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!
17. 8-11AM: Kontemplatív imacsoport. 11AM: "Mennyei Ízek" - Főzőklub Tausz Gyuszival: Cigánypecsenye
18. 9AM, 11AM (online is) mise: Elsőáldozás. 9-11AM: Segítő Kezek tartós élelmiszer-adománygyűjtés.
12:30PM: Könyvbarátok Hagyományőrző Könyvtárának tagjainak gyűlése
1:30PM: Mise P. Jaschkó Balázs pappá szentelésének 70. évfordulóján. 6PM: Angol Egyháztanács
19. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.
20. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM. 1-3PM: Washingtoni csoport online
21. 1-4PM: Nyugdíjas klub. 7PM: Bibliakör online.
23. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösség zenei szolgálatával
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. 11AM: Online beszélgetés a nap szentjéről, Szent Ignácról. Ezt a filmet ajánljuk megnézésre
előtte: https://www.wordonfire.org/ignatius. 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
22-25. Plébániai ifjúsági tábor (a baptista Ráma táborban az idén) – Jelentkezést várjuk az irodán!
Többek kérdésére jelezzük, hogy Forbáth Péter szakácskönyve megvásárolható a plébánián 15 CAD áron.
NYÁRI TÁBOROK
Augusztus 20-25. között plébániai ifjúsági tábort szervezünk, két korosztályban (a baptista Ráma táborban
az idén) – Részleteket jövő héten adjuk közre. Jelentkezést már várjuk az irodán!
Plébániánk két külső nyári tábornak ad helyet, angol nyelven
• Snapology - LEGO tábor 4–12 éves gyerekeknek, július és augusztusban. További információ
https://pages.e2ma.net/pages/1911244/29148
• Rooks to Cooks – főzőtábor 8 éven felüli gyerekeknek, augusztus 4-i kezdéssel. További
információ: https://www.rookstocooks.ca.
A PPEAL REGARDING RESIDENTIAL SCHOOL
Nagyon fontosnak tartjuk a Saskatchewan-i katolikus kezdeményezést egy országos gyűjtésre a Residential
Schools valamikori diákjai és családjaik számára. Íme Archbishop Donald Bolen egy profetikus videója!
KÖSZÖNET „A KANADAI MAGYARSÁG” ÚJSÁGNAK!
Szívből köszönjük a „Kanadai Magyarság” kiadójának, hogy a COVID elmúlt hat hónapban az újságot ingyen
adhattuk közösségünk tagjainak. A költségeket azonban az újságnak ki kell tudnia termelni, ami az újság
eladásából származik. Ez az utolsó magyar hetilap Észak-Amerikában, aminek a fennmaradásához
elengedhetetlen az olvasók hozzájárulása. Hat hónap után, e hét kezdetével megszűnik az ajándékszámok
osztása. Az újságot $2/db áron kínáljuk fel itt a templomban mise utáni időben. A kiadó megosztja az
egyházközséggel az ebből származó jövedelmet. Köszönjük!
TEMPLOMUNK NYITVA ÁLL: SZERETETTEL VÁRUNK!
1. Július 16-tól belépünk a nyitás 3. szakaszába. A templomban a létszámkorlát megszűnik, csak a
távolságtartást kell megtartani: Különösen kérjük, hogy tegyük elérhetővé a padsorok belsejében lévő üres
helyeket! Az épület többi részén is elindulhatnak távolságtartással a programok.
2. MISÉK: szombat esti Vigília mise 5pm, vasárnap 9am és 11am misék regisztrációval. Hétköznap reggel
reggel 7AM szentségimádás, 7:30AM szentmise (regisztráció nélkül).
3. 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.
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Mivel a 11 órás mise regisztrációja gyorsan betelik, ezért a vasárnap 9AM-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.
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 F 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 V.
Amit már látunk az elmúlt másfél év lezárása után, hogy elmélyültebb, tudatosabb lett a lelkiélet fókusza
közösségünkben.
A jövőben pre-evangelizációs azaz hitet alapozó, a keresőket megszólító szemléletet kell megteremtenünk.
Mindebben át kell hidalni a hatalmas szakadékot, ami az Egyház “tanítása” és a körülöttünk élő hétköznapi
gondolkodása között tátog.
- Ennek értelmében kiemelt cél - az általános tapasztalat szerint nálunk is létező - közösségen belüli passzív nagy
többség elérése. Az a “82%”, aki a leginkább és a legkevésbé elkötelezett két kisebbség között áll: van egy pozitív
nyitottsága a hit felé, néha eljön misére, ha ez nem is prioritás számára.
- Ez a környezetünkben látható alapvető emberi szükségleteket (biztonság, szeretet, elfogadottság stb.) kell megszólítsa
programjainkban, üzenetünkben. A COVID által megmutatott emberi törékenység például rámutatott a gyász
fontosságára és arra, hogy a gyász határozza meg hogy hogyan élünk a veszteség után.
- A megszólításhoz azt kell nyújtani, ami hiányzik nekik és nálunk - hittapasztalatunk szerint - megvan: pozitív,
megerősítő és kihívás elé állító, életet megváltoztatni képes Evangéliumot; nem megalkuvó igazságot a hétköznapok
értelmezéséhez; az elkötelezettségük által kihívás elé állító embereket és közösséget; végül vonzó, befogadó és
megtartó, örömteli közeget. Mindezt világos vízióval és akkor az idegenekből meghívottak, megjelentekből tagok
lesznek, a tagokból szolgálattevők - ha mindez valóban a közösség célja.
- Mindennek indirekt útja lehet a programjaink ezirányú új fókusza és megerősített szolgáló szeretet látható
tevékenységei. Direkt útja az igy megszólított, elért emberek személyes megszólítása, meghívása, értük való ima.
--- Folytatjuk, illetve várunk a Ti tapasztalataitokra ---

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (18) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; †Emilért; †szülőkért, Margit és Mihályért évf.; Pollák és
Bohács családok élő és †tagokért; Prokec és Pataki családok élő és †tagokért; Orosz család élő és †tagokért; blessings
on Sarah and Ryan Carvalho and family; birthday blessings on Sunny Lee 11:00 Elsőáldozókért és családjaikért;
Jaschkó atya pappá szentelési 70. évf.; hálából a Szűzanyának; hálából Erzsébet születésnapjára; Laura és Laci
házassági évf. hálából; †Gál Lajosért és feleségéért; †Balogh Andrásért; †Vásárhely Péterért; † Ördög Mátyásáért;
†Gulyás Piri néniért; †Józsa Nancy-ért; †Regner Margaretért; †Lakatos Zoltánért 13:30 Jaschkó atya pappá szentelési
70. évf.;
Hétfő / Monday (19) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for blessings on Kara family; birthday intentions
for Candice; for the intention and wellbeing of Jeganathan family; good health, happiness and success for Francis and
Simone Carvalho and family; †Cecilia Pais
Kedd / Tuesday (20) 7:30 for our †Jesuits; for †Marita Reyes; †J Mascarenhas; blessings on Ryan Carvalho and family
Szerda / Wednesday (21) 7:30 for Jesuit vocations; for blessings on Juliet Rasco on her birthday; thanksgiving to Jesus
and Mother Mary for favours received; blessings on Simone Carvalho and family
Csütörtök / Thursday (22) Saint Mary Magdalene 7:30 for the conversion of non-believers; blessings on Ophelia
Malik; for †Rakesh Malik; †Camille de Castro; †Belle Cacalda; †Csizmazia János, anniversary
Péntek / Friday (23) Saint Bridget 7:30 for our benefactors; birthday blessings on Marc Carvalho; health, happiness
and a complete recovery for Maria Amodio; for †Verna Golamco
Szombat / Saturday (24) Saint Kinga 7:30 for world peace; blessings on Peter Carvalho and family; for †Bernadette
Carvalho; †Agnes Cruz 5 PM for Etelka and †Pál
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Julaton Marianne és Kökény Lucas
Temetés: †Ruszó Roland (33), †Stefani Anna (95) gyászmiséje július 28-án lesz 11:30 órakor templomunkban.
Házi Jenő és Anna virágmegváltása szerettei emlékére: †Domok Piroska.
Willerding Kathy szeretettel emlékszik reá: †Mezey Péter és †Gazsó Gábor. 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 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!
In the middle of the summer, it is empowering to know that even the Apostles get tired: we too are allowed to
acknowledge our tiredness, all the burdens of this difficult year. The readings offer rest and a welcome
invitation to spend more time with our loving Lord who is our shepherd.
Our image of the Shepherd-King, who gathers, nourishes, and sets us free from fear. In Him we find
nourishment, shelter, and peace for our minds and bodies. Do you have Jesus in your summer plan? (Mt 6,
30-34)
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU… IN JULY
17. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM.
18. 3PM: Haitian Mass in Creole
6PM: Task Force meeting of the English-speaking community – reflections, suggestions are welcome!
23. 7PM: Adoration with the ministry of the Holy Trinity Community
24. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM - the vows-renewal of the Holy Trinity Community
31. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM and Music Vesper with the organist Imre Olah at
6PM
We support fully the launching Appeal of the Catholic Dioceses in Saskatchewan for Survivors of Residential School and their communities. Please watch this prophetic video of Archbishop Donald Bolen.
Our parish gives space for two summer camps. Snapology - teaches STEAM skills with LEGO bricks to kids
ages 4-12 in July and August. For more information visit https://pages.e2ma.net/pages/1911244/29148.
And Rooks to Cooks - cooking camp for children age 8 and older starting August 4th. For more information
visit https://www.rookstocooks.ca/
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.
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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