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: 2022. január 2.
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-7PM, 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!
BUÉK- Boldog Új Évet kívánok!
Karácsony éjjelén megtapasztaltuk, hogy valóban EGYETLEN HIR VAN: Velünk az Úr! Karácsony napján
megláttuk, hogy Isten világossága ÉRTELMET AD ÉLETEDNEK! Akadályoz-e bármi? … Szentcsalád
ünnepén arra hívtalak, hogy BIZD SZERETTEIDET JÉZUSRA, ahelyett, hogy te próbálnád manipulálni,
kontrolálni őket. Megpróbáltad? Ez egy „veszélyes” út, hiszen Isten komolyan vesz téged – de csak ezen
érdemes haladni! Az új évben BÍZZAD ÚJRA ÉLETED KRISZTUSRA! Kezd azzal, hogy eljössz a
Szilveszteri Hálaadó misére (kétnyelvű) este 6 órakor, illetve utána szentségimádás éjfélig, ha szeretnél
imával lépni az új esztendőbe. Az este bármely pontján be tudsz kapcsolódni, akár csak egy rövid imára!
Kívánok áldott, azaz békét és szeretetet hozó Új Esztendőt családjaitoknak!
Szeretettel, a közösségünk minden munkatársa és önkéntese nevében, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Kiben bízol meg igazán és miért? 2. Mit volt a legnehezebb
rábíznod eddig Istenre és miért? 3. Mit kellene egészében rábíznod Istenre a jövő évben?
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, a szerdai
BIBLIAÓRA, a megújult szombati kétperces ÜZENET és TANÚSÁGTÉTEL. A MOSTANI 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 és mikorra szeretnéd a misét?
Imádkozzunk januárban Ferenc pápával az igaz testvériségért: Imádkozzunk azokért, akik hátrányos
megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék
el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR 2022 január - az online programokat külön jelöljük!
31. 6pm: Szilveszteri Hálaadó mise (kétnyelvű), majd szentségimádás éjfélig, ha szeretnél imával lépni az
új esztendőbe. Az este bármely pontján be tudsz kapcsolódni, akár csak egy rövid imára!
2022. BUÉK!
01. Szűz Mária Isten anyja ünnep
9(!)am angol mise; 11am: Ünnepi mise magyarul; 5pm: New Year’s Day Mass (angol)
02. 9 és 11am (online is) ünnepi misék (nincsen 12.30-as mise). MIK-ifjúsági Klub; Elsőáldozási
felkészítő. A mise után a haitiek ajándékoznak meg mindenkit az udvaron egy haiti meleg levessel nemzeti
ünnepükön. 3PM: Karácsonyi Mise a Guelph-környéki magyaroknak (St Joseph)
03. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
04. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM
05. (Nincs se Bibliakör, se Nyugdíjas klub, se könyvtár)
06. Vízkereszt – mise 7,30am. 1pm: Belvárosi Mise (Rákóczi Villa)
07. Elsőpéntek – 7am-7pm: Szentségimádás. 7pm: mise majd taizei ima
1pm: A Rákóczi Alapítvány online könyvbemutatója: „Friss hangok a perifériáról” címmel.
Előregisztráció itt: https://munkschool.utoronto.ca/ceres/event/31182
08. „Cseperedő” élőben, illetve Magyar Iskola és cserkészet indul online
09. 9am és 11am (online is) misék. Elsőáldozási és bérmálási felkészítő
15. 11am: Könyvklub online: Zend Lóránd (Olvasható anyag online és a könyvtárunkban is elérhető)
17-28. A bejárati rész újra csempézése (közben is tudjuk a templomot használni)
19. 7.30pm: Egyháztanács – kérjük a kérdéseket és javaslatokat eljuttatni hozzájuk!
29. 2pm: Könyvklub online: Magyaródy Kati, Goldhawk, illetve The Changeling of Fenlen Forest
(megvásárolható a plébánián)
100 ÉVE ... ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT
Néhány hét múlva, február 3-án, Jaschkó Balázs atya 100 éves! Ünnepeljük együtt a 100 éves Balázs atyát az
alábbi módokon:
•
Küldjünk 100 képeslapot Balázs Atyának! Aki szeretne, az küldjön egy képeslapot január folyamán
Balázs Atyának erre a címre: 2325 Liverpool Rd, Pickering, ON, L1X 1V4 (Ha többet kap, az sem baj...)
•
Írjunk egy közös Emlékkönyvbe! A templomba belépve találtok egy emlékkönyvet: aki szeretne ide
néhány köszöntő sort írni, tegye meg. Azt kérjük, hogy nagy betűkkel írjunk és egy család nyugodtan
használjon egy teljes oldalt!)
•
Gyűjtsük össze emlékeinket! Balázs atya élete nagyban a közösségünk élete is, ezért kérjük, hogy
küldjétek el (akárcsak kölcsönbe is) a vele és az itt töltött éveivel kapcsolatos képeket, tárgyakat. Ezekből
állítunk össze egy kiállítást februárban, már az újra burkolt Galériában.
•
Amikor ez újra lehetséges lesz, akkor egy kis ünneplésre újra eljön közénk....
JÓ GAZDAKÉNT - A BEJÁRATI RÉSZ ÚJRA CSEMPÉZÉSE
SZÜKSÉGES $25$25,0: 25,000 $
$>#&@{}<>#&@{}<;>
>#&@{}<;>
Előre
jelezzük, hogy január
17-28. között fog megtörténni a templom bejárati részének újra
csempézése. Öröm, hogy a szükséges mintegy 25 ezer dollárból már több mint 11 ezer dollár
adomány összegyűlt. Köszönjük szívből adományaikat és kérjük támogassák a szép munkát!
EDDIG ÖSSZEGYÜLT: 11,155 $
$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;>
Minden e célra adományozó nevét felírjuk egy-egy csempe hátuljára a beépítés előtt, így azok
megőrzik az adományozók emlékét!
SEGITSEN BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET TEREMTENI MINDENKINEK!
ÚJ SZABÁLYOK: A december 17-én bevezetett állami szabályok megszüntetik a miséken kívüli programokat. A
misék továbbra is maradnak, de kérjük, hogy segítsék egymást a covidos szabályok betartásában és figyeljenek a
piros mellényt viselő segítők eligazítására!
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Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérjük az állami előírások betartását: SELFSCREENING: Ellenőrizze magát látogatása előtt, és kövesse az utasításokat. Megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel
(37.5 C/99.5 F felett) nem szabad a templomba lépni! Kérjük a MASZK szabályos és folyamatos viselését az
épületben! 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 soronként
felállva, tartva a távolságot, majd körkörösen, azaz középen vagy az ablakok mellett menjünk vissza helyünkhöz. A hallban lévőkhöz az áldoztató lemegy, kérjük, maradjanak a helyükön.) Ne fogjunk kezet és NE ÉNEKELJÜNK. A MISE
VÉGÉN is kérjük, hogy türelmesen egymás mögött teret hagyva hagyják el a templomot, hogy ne alakuljon ki torlódás
a bejáratnál. A misék előtt és után az udvaron már nem kell maszk, de tartsuk meg a távolságtartási szabályokat!
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 a 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. A 9-es
misére be lehet állandóra jelentkezni, akinek nehéz a regisztráció. A 11 órás misén különösen kérjük a pontosságot,
mert nem tudjuk fenntartani a helyet a későn jövőknek.

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (2) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; †Rupf Lászlóért; †édesapa Mátés Ernőért;
blessings on Ryan Carvalho and family; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received 11:00 a
Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; Veronika felgyógyulásáért; Csiszér Kingáért, születésnapja alkalmából;
Király Attiláért, 4. születésnapjára; hálából a kapott kegyelemért; Ábrahám Szabó Gizi felgyógyulásáért;
kegyelmekért az Új Évbe a Mészáros, Kelecsényi, és Kovács családoknak; Pirositz és Zydron családok élő és
†tagjaiért; nemrég †Kocsis Margitért; †Jákó Júliáért; †Cziráky Lászlóért és Magdolnáért; †Babits Györgyért;
†Miklósházy Attila püspök atyáért, 3. lvforduló; †Szendi Lajosért és Icáért; élő és †Szendi és Szervó
családtagokért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért; Király család élő és +tagjaiért
Hétfő / Monday (3) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika; for the
healing and protection of Antonia Dytoc and family; for Fr. Joby Kachappilly, 18. anniversary of ordination;
good health, happiness for Gertrude Crasto and family; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours
received; for blessings on Gene and Adrianne on their birthday
Kedd / Tuesday (4) 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; blessings and good health to Yam Tze
Wah; for Fr. Joby Kachappilly, 18. anniversary of ordination; good health and happiness for Simone Carvalho
and family; thanksgiving to St. Anthony and St. Jude for favours received; for the complete healing and
protection of Ady, James, Olivia and Sydney
Szerda / Wednesday (5) 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for †Málics Mária; blessings
and good health to Michelle, Rocky and Cora; birthday blessings on Sang Hwa Park; good health, happiness and
safe, travel for Ryan Carvalho and family; for †Fe Medina; for †Antonio & Guia Zarate and Leon & Rosario
Viola
Csütörtök / Thursday (6) 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika; for
†Vásárhelyi Péter; blessings and good health to Alex, Rosanna, and Jacky; thanksgiving to St. Michael and St.
Mother Theresa for favours received; blessings on Joe Colaco and family; good health, happiness for Philomena
and Debbie LeBleu; for †Susan Teves and Robert Pelayo
Péntek / Friday (7) Saint André Bessette 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for the
protection of unborn children; blessings on Simone Carvalho and family; good health, happiness for Janet and
Bernadette; or blessings on Jay Sazon on his birthday; for God’s guidance and protection on Aidan 7 PM
Mészáros, Kelecsényi és Kovács családok élő és †tagjaiért
Szombat / Saturday (8) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; blessings on Peter Carvalho and
family; for †Bernadette Carvalho; for the conversion of Patricia, Pamela, Benjie & Ramoel; birthday blessings
on Rohit Colaco 5 PM for Etelka and †Pál; for †Philip Lo; for the healing and strength of Joseph Lo and
family; blessings for Christopher and Ashley Chow; for †Jose & Perpetua Sazon and Ellie Aguilar & Matt
Puno
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Bódi Krisztián & Sigal Gabriel
Temetés: †Kocsis Margit
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Saint Elizabeth of Hungary R.C. 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 JANUARY 2, 2022
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!
Word of God – we read this wonderful declaration of faith second times in a few days. It is a concept that
includes both the Creator and the God Communicating to us. The Word became flesh in order to dialogue with
us! The message is clear – the presence of God is capable of being found wherever humanity is on its journey.
An invitation to be where we might all live ‘in Christ’ – in light, in truth and in faithful loving kindness. Do
you trust Jesus deep enough allowing Him to guide you fully in the coming year? Say honestly at least that „I
am not ready, Lord, but willing” to welcome you, to listen to you more eagerly in the New Year!
Join us on the last day of the year at 6pm: New Year’s Day’ Thanksgiving Mass (bilingual), followed by
Adoration 7pm - 12am. Join us at any time!
Have a peaceful, blessed New Year and welcome Jesus into your life!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN JANUARY
31. 6pm: New Year’s Day’ Thanksgiving Mass (bilingual), followed by Adoration 7pm - 12am. Join us
at any time!
2022
01. Feast of Mary, the Holy Mother of God (World Day of Peace): 9(!)am: Mass (All other morning Masses
as usual at 7,30am)
4,30: Adoration, 5pm: Vigil Mass with the ministry of the Holy Trinity Community.
02. 12-2pm: You are welcome to taste the famous Independence soup on the National Feast of Haiti
(churchyard)
07 . First Friday: 7am-7pm: Adoration, 7,30pm: Adoration with Taizé music
1pm: If you would like to know more Hungary, join the launch of Fresh Voices from the Periphery at the
Munk School for Global Affairs at the UfT. The essayists reflect on their lives and futures while living in
minority status in regions that were forever changed as a result of the Treaty of Trianon over 100 years
ago. Pre-register here: https://munkschool.utoronto.ca/ceres/event/31182
09. 5pm: Online meeting of the English Task Force –give the members your questions and suggestions.
PRAY WITH POPE FRANCIS in January for true human fraternity. We pray for all those suffering from
religious discrimination and persecution; may their own rights and dignity be recognized, which originate
from being brothers and sisters in the human family.
FOR A SAFE ENVIRONMENT, please stay home if you are not feeling well (you have fever or flu-like symptoms),
you have been told that you should be isolating at home in the context of Covid 19 or you live with someone who has
been told to self-isolate. Before visiting our parish please self-screen at the following link and follow the
recommendations. USE MASK AND KEEP 6 FOOT DISTANCE.

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 or donate online by credit card at stelizabethofhungary.archtoronto.org: select our parish in East Toronto.
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