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 22.
SEE THE ENGLISH BULLETIN ON THE 4TH PAGE!
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7
416-225-3300 x 304;
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!
Gyorsan múlik – számomra – a nyár. Ezt az időt különösen is fel kell használjuk arra, hogy megpihenjünk,
feltöltődjünk. Az elmúlt vasárnapokon láthattuk, hogy Isten valóban táplál minket testileg, lelkileg: ahogy
Mária hordozza szíve alatt Jézust, úgy hordozzuk mi is életünkbe, amikor szeretetet, megbocsátást, irgalmat
viszünk a világba! Figyeltél a héten az isteni szeretet téged hordozó „hullámaira”?
DÖNTS MA JÉZUS MELLETT! Jézus meghívásának elfogadása azonban konkrét, személyes, határozott
döntést igényel tőled is. Ez olyan, mint egy Y-elágazás, döntéspont: vele vagy nélküle folytatod az utadat?
Akkor is, amikor sokan mások elhagyják Jézust (Jn 6,60-69). Te kire, mire akarod építeni életed döntéseit?
Áldott pihenést kívánok továbbra is a nyáron! Barátsággal az Úrban,
Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Döntöttél-e már egyszer is tudatosan Jézus
mellett? 2. Utána néztél-e, ha a hit terén problémáink támadtak? 3. Kire, mire akarod építeni a lassan
kezdődő új tanévet?
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, 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!
21. 6PM: Varnus Xaver „Bach újratöltve” ünnepi koncertje az esti angol mise után (a Vesperás helyett!)
22. 9AM és 11AM (online is) mise.
12PM: Ebéd (székely káposzta vagy rántott csirke; almás vagy túrós pite), majd 2PM: Szabadtéri ünnepi
mise, utána lángos a hamptoni magyar parkban (5146 Regional Rd 57, Haydon). Előzetes jelentkezés
szükséges az Orbán Balázs Társaságnál vagy telefonon Lázár Júliánál (416-676-9298) vagy email-en
(obttitkar@gmail.com )
22-25. Plébániai ifjúsági tábor (a baptista Ráma táborban lesz idén)
23. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.
24. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM.
25. 1-3PM: Nyugdíjas klub filmvetítéses találkozása. 6.30PM: Rózsafüzér készítés
29. 9AM és 11AM (online is) mise.
A misék után hurka és kolbász kóstolás, illetve vásárlás Turcsik Károly jóvoltából
30. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM.
31. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
SZEPTEMBER
01. 1-3PM: Nyugdíjas klub filmvetítéses találkozása. 6.30PM: Egyháztanács
02. 1PM: belvárosi mise és gyóntatás – Rákóczi Villa
03. 7AM-6PM: Elsőpénteki szentségimádás. 6PM: Mise. 7-8PM: Taizei ima
05. 9AM és 11AM (online is) mise. 1PM: MIK-Ifjúsági csoport találkozása
05-12. NEK - Eucharisztikus Kongresszus Budapesten (programokat hirdetjük majd)
12. 9AM és 11AM (online is) mise. 1.30: Oshawai szabadtéri mise
5,30PM: NEK Ünnepi zárómise Ferenc pápával, Hősök tere – online
18. 7-11AM: Kontemplatív imacsoport
11AM-4PM: Magyar Iskola és Cserkészet közös évkezdő piknik az Oshawai parkban
BÉKÉS, PIHENTETŐ, BELSŐ CSENDET HOZÓ NYARAT KIVÁNUNK MINDENKINEK!
DIASZPÓRA REFLEXIÓ – POSZT-COVID LEHETŐSÉGEK X.
A lelkipásztori szempontból nézve...
a) Kreatívan használjuk az “új norma” által diktált kereteket.
Lassan kilépünk a lezártság időszakából és amit találunk, az nem a régi világ lesz, hanem valami erősen átalakult életmód. 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 minél előbb 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. Ezért például az angol szombat
esti mise, a szentségimádások vagy a vesperás esetében a 3. nyitás elején azonnal megszüntettük az online
közvetítést - szemben a más indíttatású magyar mise-közvetítéssel.
b) Új, online/offline hibrid szolgálat indult el egy még tágabb szolgálati terület számára.
- A COVID miatt nagymértékben ki kellett alakítanunk az online szolgálatokat. Ez mára egy minőségi, sok
lábon álló, lelki és kulturális programokat magába foglaló széles kínálattá vált. Ennek lényegi eleme a belső, „saját gyártású” programok mellett, hogy egyre erősebben építünk partnereink jó anyagaira, illetve,
hogy 2020. novembertől a EWTN/Bonum immár folyamatosan veszi át itteni programjainkat, amik így
Magyarországon is követhetőek. Érdekes módon a visszajelzés alapján az anyaországiak számára is érthető
és élvezhető a diaszpórában elmondott prédikáció, ami talán a diaszpórában izoláltságot megélő papnak is
lehetőségeket nyit meg a nagyobb lelki vérkeringésbe való (vissza)-bekapcsolódásba.
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- Az online szolgálat megmutatta, hogy mindez nemcsak a „saját” közösségünk számára életbevágó, de ezzel egy tágabb Észak-Amerikai „keleti-parti” virtuális plébániai szolgálatot is el tudunk látni a már magyar bázissal nem bíró diaszpóra számára, amely ezt igényli. Mindez nemcsak a hatásfokot növeli (és segíti
a fenntarthatóságot is), hanem lehetővé tesz egy széles lelkipásztori online együttműködést a magyar jezsuitákkal és műveikkel!
Mivel a magyar jezsuiták újra segítenek egy jezsuita küldésével Montrealba, igy szeretnénk egy közösen
ellátott, még tágabb szolgálatot felépíteni Kelet-Kanadában. Ez hasonló ahhoz a tapasztalathoz, ahogy a
cserkészetben is látjuk, hogy két, egymás relatív közelségében kialakuló csapat mennyivel több az egynél.
Ezzel nagyon is pozitív feszültségeket teremtó kapcsolatokat lehet beindítani es a lelkesedést tartósabban is
megőrizni, táplálni.
--- Folytatjuk, illetve várunk a Ti tapasztalataitokra --KÖSZÖNJÜK, HOGY SEGITESZ BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET ADNI 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 (22) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Szűzanya tiszteletére, hálából;
†testvérekért, Terézért és Annáért; †Kovács Jánosért és Erzsébetért; †Stocker Antalért; †szülőkért és
testvérekért; †Sterbik Irénért; †Markovits szülőkért; †Apró, Barcza, és Balogh családtagokért; for †Heinz
Schrenk 11:00 Andreáért, születésnap; Nopper és Berger családok élő és †tagjaiért; †Berger Endréért, 17.
évforduló; †ifj. Berger Andy-ért; †Vörös szülőkért és testvérekért; †Lendvai Katalinért, születésnap
Hétfő / Monday (23) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for †Heinz Schrenk; birthday blessings
on Maria Carvalho; safe travel for Sang Hwa Park and family; may God’s will be done on Angel Sevilla; for
the healing of Glo Mirasol; for the healing and recovery of Philip Lo
Kedd / Tuesday (24) Saint Bartholomew 7:30 for our †Jesuits; for †Anthony Yam; for †Yam Chuck Chi;
for †Heinz Schrenk; birthday blessings on Lana Alexeenko; safe travels for Sang Hwa Park and family; for
the healing of Thelma Uson and Dorothy Medina
Szerda / Wednesday (25) 7:30 for Jesuit vocations; for the protection of unborn children; for †Heinz
Schrenk; blessings for Peter Carvalho and Martin Lugo; for †Deutsch Lajos Sr. and †Deutsch Lajos Jr.; for
the healing of Noel Viola and Emy and Patricia
Csütörtök / Thursday (26) 7:30 for the conversion of non-believers; for †Heinz Schrenk; birthday blessings
on Lorna Carvalho; for †Patrick Jeganathan; for †Ditas Casimiro and Sylvia Cortez
Péntek / Friday (27) Saint Monica 7:30 for our benefactors; for †Heinz Schrenk; for a safe trip for Mireille
Grosso; for the special intentions of Pat and Jennifer Fabella
Szombat / Saturday (28) Saint Augustine 7:30 for world peace; for †Heinz Schrenk; for blessings on Jay
Sazon 5 PM for Etelka and †Pál; for †Harry Allen; for the healing of Tessie Masangkay
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Noah Nti
Temetés: †Vásárhelyi Péter gyászmiséje augusztus 26-án lesz 11 órakor templomunkban
†Szőke Rose (88) gyászmiséje augusztus 27-én lesz 11 órakor templomunkban.
Magyarországon †Berta Imre gyászmiséje augusztus 27-én lesz 7 órakor templomunkban
TD Bank – CPR Team in memory of †Szőke Ferenc. 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 AUGUST 22, 2021
www.facebook.com/stetorontoEN; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org
Phone App: myParish  Saint Elizabeth of Hungary
416-225-3300 x 304;
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!
How is your summer going? Does it help you to rest, reflect and to be filled with new energy and vision?
This Sunday, we conclude five weeks of readings and teaching from St John’s Gospel on the meaning of the
Eucharist. Jesus is the Bread of Life that He is offering for all of us. Nevertheless, for some of the disciples,
this teaching proves too much, and they stop following him (Jn 6, 60-69). The image of the story is a Y
intersection: you could not go “further” but have to make a decision. Without that you are stuck, stopped…
The question that Jesus puts to the Twelve is also put to us today: ‘What about you, do you want to go away
too?’ What about you? Did you make a concrete, personal, clear decision for Jesus this week? OPT FOR
JESUS NOW!
Join us on this Saturday at 6PM for the Music Vesper with Xaver Varnus: “Bach reloaded”
Have a blessed summer, shared with your beloved!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN AUGUST & SEPTEMBER
21. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM
6PM: Music Vesper with Xaver Varnus: “Bach reloaded”
28. 4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM
SEPTEMBER
03. 7AM-6PM: First Friday Adoration. 7-8PM: Adoration with Taize music
04. 8AM: English Community Task Force – monthly meeting. Please send your questions, suggestions!
4:30PM: Adoration followed by Vigil Mass at 5PM
18. 5PM: Vigil Mass for the reconciliation in Canada with Bishop Robert Kasun
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 FOR HAITI IS GREATLY APPRECIATED!
EARTHQUAKE IN HAITI: At least 1,900 people are dead, 9,000 are injured and 30,000 are homeless after
a strong earthquake devastated the country on Saturday, August 14, 2021. Then on Monday evening, Tropical
Storm Grace dumped more than 30 cm of rainfall onto Haiti’s coastal areas, resulting in floods and mudslides.
Canadian Jesuits International support our partner organizations in Haiti, including Foi et Joie and Service
Jésuite aux Migrants, in two phases: emergency relief and recovery. Please join us by donating today!
YOUTH FUND!
We thank you deeply for all your donations! Please, consider online donation for our community 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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