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. augusztus 1.
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. 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!
Az elmúlt vasárnap láthattuk, hogy Isten valóban táplál minket testileg, lelkileg. (Jn. 6,1-15) Jézus elátta étellel
az őt hallgató sokaságot: Te elfogadtad tőle? Most ennél is többet szeretne adni: örök életet! Kérd te is, hogy
“ADD NEKÜNK EZT MINDIG”! (Jn 6, 24-34) Gyere, ünnepeld velünk a vasárnapot, az Eucharisztia
ünnepét!
Szombaton ünnepeljük rend alapítónk, Loyolai Szent Ignác ünnepét. Várunk az szombat esti ünnepi zenei
Vesperásra és sok más program, amiről lent olvashattok. Kérem imáitokat a mi jezsuita szolgáltunkra,
hivatásunkra és hogy a fiatalok megtalálják hivatásukat ezen az úton!
Áldott pihenést a nyáron! Barátsággal az Úrban,
Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez:
• Mi hiányzik életedből igazán? ... mit Jézustól szeretnél kérni?
• Hol vagy a hit útján? Akarsz-e továbblépni? ki tud segíteni?
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, illetve a következő
vasárnapi részletes BIBLIAKÖR, a kétperces ÜZENET. 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 augusztusban Ferenc pápával az Egyház megújulásáért, hogy a Szentlélektől megkapja a
kegyelmet és az erőt az Evangélium fényében való megújuláshoz.
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR AUGUSZTUS - az online programokra külön figyelj!
25-29. Cserkész táborunk (Perry Sound)
31. 11AM: Online beszélgetés a nap szentjéről, Szent Ignácról. Ezt a filmet ajánljuk megnézésre
előtte: https://www.wordonfire.org/ignatius. 6PM: Zenei Vesperás: Oláh Imre (Choreae Hungaricae, arr.
István Koloss; Concerto for 4 harpsichord BWV 1065, J.S: Bach/Daniel Murier; Adagio Allegro. Cantilena
from Sonata #11, Josef Rheinberger; Three pieces Op,29, Gabriel Pierné: Prélude, Cantiléne, Scherzando.
Double Fugue in C minor BWV 582B, J.S. Bach.)
AUGUSZTUS
01. 9AM és 11AM (online is) mise.
02. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.
03. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM. 1-3PM: Washingtoni csoport online
04. 1-4PM: Nyugdíjas klub. 7PM: Bibliakör online.
08. 9AM és 11AM (online is) mise. 12: Dala László zongora hangversenye: Liszt Ferenc Tré Sonnetti di
Petrarca: Sonetto 47; Sonetto 104; Sonetto 123. Debussy Claude: Reflets dans l’eau; Clair de Lune; L’isle
joyeuse. Az adományok az orgona felújításra fordítjuk. http://www.lesliedala.com/about
14. 11AM: Könyvklub ZOOM beszélgetés Sajgó Szabolcs, „Meztelen Isten” című új verseskötetéről
21. 6PM: Varnus Xaver ünnepi koncertje
22. 1,30PM: Szabadtéri ünnepi mise az Oshawai magyar parkban
22-25. Plébániai ifjúsági tábor (a baptista Ráma táborban az idén) – részletek lent
• Forbáth Péter szakácskönyve elfogyott, de előrendelést veszünk fel a az irodán a 2. kiadásra!
• Keresünk Lifeguard/úszómesteri vizsgával bíró segítőt augusztus 22-25 között az ifjúsági táborunkba!
SZENT IGNÁC 500. JUBILEUMI ÉV
Idén ünnepeljük 500. évfordulóját annak, hogy rend alapítónk, Loyolai Ignác felnőtten megtapasztalja a
megtérés kegyelmét és ez nemcsak az ő életét formálja át radikálisan, hanem az azóta élő jezsuiták életét. E
jubileumi évben többször foglak hívni benneteket olyan programra, ahol jobban megismerhetitek a szentignáci
lelkiséget.
VÁRUNK BESZÉLGETÉSEKRE:
• Július 31. 11AM: Online beszélgetés a nap szentjéről, Szent Ignácról. Ezt a filmet ajánljuk megnézésre
előtte: https://www.wordonfire.org/ignatius.
12:30-kor Jancsó Árpád jezsuitát papszentelése (Jézus Szíve templom YouTube csatornáján)
• Augusztus 14. 11AM: Könyvklub ZOOM beszélgetés – Sajgó Szabolcs, „Meztelen Isten” című új
verseskötetéről
VÁRUNK MOZGÁSRA... A hosszú bezártság után nyári táborok és őszi sportnapok szeretnék
megerősíteni újra közösségünket. Mindez persze a test és lélek egységét szolgálja, mind egyéni, családos
és közösségi szinten. A “JEZSUITA FUTÁS” résztvevői a” táv” teljesítése közben a Szent Ignác
megtérésében szerepet játszó helyszínek közül az öt legfontosabbat ismerhetik meg. A következő hetekben egyegy újabb “edzéstervet” adunk a testi és lelki megerősödésre. Az “állomásokon” hétről hétre egy-egy kis videó
által közelebb kerülhetnek nemcsak Szent Ignác, hanem saját életük sikereihez, kudarcaikhoz,
megtérésélményükhöz, Jézus közelében megélt tapasztalatukhoz. Az első két hét felkészülési terve ITT.
OLVASNI AJÁNLOM EZEN KÖNYVEKET, amelyek megvásárolhatók az irodán:
• ZARÁNDOK ZSEBKÖNYV címmel kapható egy fiatalos kiadvány, amelyben száz lépés (szár nap) alatt vezet
be a szent ignáci lelkiség gyakorlati útjába. (10CAD)
• A SZIV jezsuita magazin nyári száma a test és lélek egységéről szól (7CAD)
• A JEZSUITÁK TÖRTÉNETE egy rövid, könnyen olvasható könyv minden érdeklődőnek (15CAD)
• Nemeshegyi Péter SJ: ISTEN ÉLTETŐ JÓSÁGÁBAN” a jezsuita lelkiség gyökereit mutatja be egy
olvasmányos, kis kötetben. (10CAD)
• Nemeshegyi Péter SJ: HOLDFÉNYBEN azoknak szól, akik a biblia és a teológia nagy kérdéseit szeretnék
egyszerű nyelvezettel, de mélyen megérteni. (20CAD)
• Mustó Péter könyveit ajánlom mindenkinek, aki a személyes hitben szeretne elmélyülni:
- MEGSZERETED, AMI A TIED – az Istentől adott valóság szeretetteljes elfogadását segíti (20CAD)
- CSENDBEN SZÜLETIK AZ ÉLET – a belső, személyes, elcsendesedő ima útjáról szól (25CAD)
- AHOL OTTHON VAGY – az Istenre való szabad, bizalomra építő ráhagyatkozás útjáról szól (25CAD)
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VÁRUNK A PLÉBÁNIAI IFJÚSÁGI TÁBORBA!
Idén újra lesz ifjúsági-ministráns tábor! Szeretettel várjuk a 9-12 és a 13-16 év közötti fiatalokat, illetve a kicsit idősebb
segítőket augusztus 22-25 között a “Rama” táborba, Orillia mellett. A sok játék, sport, lelki program segíti, hogy egy
erős közösséget építsenek a fiatalok, ami segíti őket az egész évben. Az épületben lévő szállás, anapi négyszeri étkezés,
stb. költségeit adományokból a plébánia fedezi, csupán egy jelképes 100CAD hozzájárulást kérünk.
A tábor aug. 22 délutántól aug. 25 délutánig tart, a szállítást a családok maguk oldják meg. A táborozók házban fognak
aludni; napi 4 étkezés lesz, a magyar főkonzulátus szakácsa fog nekünk főzni. Előzetes tesztre nincs szükség, de a
hatóságok nagyon erősen javasolják, hogy a tábor előtt 14 napig a gyerek: “reduce the chances of becoming infected by
limiting contact with individuals outside of their immediate household”. Részletek és jelentkezés a plébániai irodán
(szte.iroda@gmail.com, 416-225-3330 x 21).

JÓ GAZDAKÉNT...
• DIGITÁLIS TELEFON – VOIP lett beszerelve héten templomunkban. Ez a régi elavult (már nem javítható
házitelefonunk lecserélését), előfizetési megtakarítást és jobb irodai szolgáltatást tesz lehetővé. Köszönet a program
kiválasztásában segítő Hódor Valternak!
• A héten külön kiküldött Hírlevélben elindítottuk a gyűjtést a YOUTH & SCHOOL FUND javára. Ezzel
szeretnénk célzottan támogatni minden ifjúsági és iskolai programot. Támogasd Te is!

ÉPÍTSÜNK BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET MINDENKINEK!
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 helyet is tudunk biztosítani, aki nem akar külön
hetente regisztrálni. Ezekre a misékre az irodai telefonon vagy email útján is fel lehet iratkozni.
Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérjük 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. A misék előtt és után az udvaron már nem kell maszk! De tartsuk meg a távolságtartási
szabályokat!

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (1) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; †Molnár Ilonáért; birthday blessings on Natalie Grace
Carvalho; good health and happiness for Juliet Santos 11:00 a Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; dr Pósán
Ferencnéért 80. születésnapjára; Tóth Antal gyógyulásáért; gyermekekért és unokákért; †Székely Annáért; †Lauretta
Stewart; †Szabó Ferencért
Hétfő / Monday (2) Saint Peter Faber 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Antonia Dytoc and family;
birthday blessings on Magdalen Yam; good health and happiness for Pamela Brand; for the well being of Fr Jeff
Shannon; for the healing of Aurora Dilag
Kedd / Tuesday (3) 7:30 for our †Jesuits; speedy recovery for Umberto; blessings on Sarah and Ryan Carvalho and
family; good health and happiness for Sylvia Leaver; thanksgiving from Gene and Linda; for blessings of healing on
Lawrence and Mireille Grosso; for †Connie Choy
Szerda / Wednesday (4) Saint John Mary Vianney 7:30 for Jesuit vocations; birthday; blessings on Fr. Errol Fernandes; blessings on Francis and Simone Carvalho and family; for the complete healing of Noel, Patricia and Emy;
†Nedime Rende
Csütörtök / Thursday (5) 7:30 for the conversion of non-believers; birthday blessings on Mari Penate Castillero; good
health and happiness for Rozanna and Alex Hone; for the healing of Aida and Robert; †Szepesi Antal;
Péntek / Friday (6) The Transfiguration of the Lord 7:30 for our benefactors; good health and happiness for Simone
Carvalho; blessings on Marion Castellino and family; for the healing of Joey and Renith; for Mészáros, Kelecsényi and
Kovács living and deceased family members; †Vásárhelyi Péter
Szombat / Saturday (7) 7:30 for world peace; for Stephen Chua; for Mary Teo Ah Chye; good health and happiness for
Peter Carvalho and family; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received; for blessings on Fr Les and Fr
Blaise 5 PM for Etelka and †Pál; for Stephen Chua; for Mary Teo Ah Chye; for all the intentions of the M.E.6 members
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Kiss István Santiago és Kiss Laurent
Temetés: †Stefani Anna (95) †Szőke Ferenc (93) gyászmiséje augusztus 4-én lesz 11 órakor templomunkban
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: †Szőke Ferenc emlékére: TD Bank-CPR Team
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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 AUGUST 1, 2021
www.facebook.com/stetorontoEN; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org
Phone App: myParish → Saint Elizabeth of Hungary
416-225-3300 x 21;
StElizabethofHungary@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 about the miracle of the Feeding of the Five Thousand… Today it is the ’Bread of Life
Discourse’ (John 6. 22–59), which we start today and will continue reading over the next two Sundays. In
the Gospel, the crowd have been searching for Jesus, wanting more of the physical bread he has given them.
What are you searching for? Who is this Jesus you are seeking and why do you seek him? In this story Jesus’s
teaching appeals to their deeper, spiritual hunger. We know that God will always provide for his people: but
do you experience it? May it lead us to a greater appreciation and desire of the Eucharist!
Have a blessed summer, shared with your beloved! Yours in Christ,
Fr Tamas
WE INVITE YOU… IN JULY AND AUGUST
31. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM and Music Vesper with the organist Imre Olah at
6PM (Choreae Hungaricae, arr. István Koloss; Concerto for 4 harpsichord BWV 1065, J.S: Bach/Daniel
Murier; Adagio Allegro. Cantilena from Sonata #11, Josef Rheinberger; Three pieces Op,29, Gabriel
Pierné: Prélude, Cantiléne, Scherzando. Double Fugue in C minor BWV 582B, J.S. Bach.)
AUGUST
04. 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. More information:
https://www.rookstocooks.ca/
07. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM
08. After the Mass, at12: Les Dala’ piano concert: Ferenc Liszt Tré Sonnetti di Petrarca: Sonetto 47;
Sonetto 104; Sonetto 123. Debussy Claude: Reflets dans l’eau; Clair de Lune; L’isle joyeuse. The
donations are for the reconctruction of the organ. http://www.lesliedala.com/about
PRAY WITH POPE FRANCIS in August for the Church, that she may receive from the Holy Spirit the grace
and strength to reform herself in the light of the Gospel.
YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!
We support fully the Appeal of the Catholic Dioceses in Saskatchewan for Survivors of Residential School
and their communities. Please watch this prophetic video of Archbishop Donald Bolen.
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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