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 30.
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. péntek 7AM-7PM; 4.péntek 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!
Elmúlt vasárnap az evangéliumi történetben mindenki csodálkozott és mintha befogadta volna az örömöt,
hogy „beteljesedett, amire vártak”. Most (Lk. 4, 21-30) folytatjuk a történetet és arra figyelünk, hogy hogyan
változik az őt hallgatók reakciója: Az örömteli befogadás után már elutasítják? …Te is elutasítod a szelíd
Jézust? Amikor valakit kizársz a közösségből, bezárod magad előtte, ahogy a kép mutatja? ... Mi kell ahhoz,
hogy valóban egy nyitott, támogató, meghallgató közösség legyünk?
Ennek megválaszolására Ferenc pápa egy kétéves zsinati folyamatot hirdetett meg, hogy elmélkedjük át, hogy
Egyházunk hogyan tudja teljesíteni küldetését világunkban. Szeretettel hívunk, hogy a következő három
vasárnap szánj arra 15 percet, hogy velünk maradj a mise után még a templomban, hogy együtt
elmélkedjünk a “közösség, meghallgatás, részvétel” nagy témáiról.
Áldott, pihentető hétvégét!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Mit tudsz azért tenni, hogy közösségünk
befogadóbb legyen? 2. Észreveszed-e, hogy mikor és hogyan rekesztesz ki valakit a közösségünkből?
3. Lépj ki a “buborékodból” és nyiss azok felé, akik tőled távolabb vannak!
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a heti RÁDIÓS ÚTRAVALÓ, a szerdai
BIBLIAÓRA, a megújult szombati kétperces ÜZENET és TANÚSÁGTÉTEL és a GYEREKLITURGIA
is bekapcsolódhatsz vasárnap 11AM ÓRÁS MISÉBE ÉLŐBEN 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: 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/február - az online programokat külön jelöljük!
29. 9-11am: templom takarítás a felújítás után – ha tudsz, gyere segíteni
3pm: Könyvklub online élőben: Magyaródy Kati, Goldhawk, illetve The Changeling of Fenlen Forest
(megvásárolható a plébánián). 11am: Gyerekliturgia online
6pm: Komolyzenei Vesperás - Thalia Cook-Hansen soprano, Imre Oláh organ/piano. Program: Nun
beut die flur - J. Haydn; Oh, quand je dors - F. Liszt; I send my heart up to thee - H.H.A. Beach; Batti
batti - W.A.Mozart; Silver aria - D. Moore; Eccomi in lieta vesta... oh quante volte - V. Bellini; Melodia
sentimental - H. Villa-Lobos
30. 9am és 11am (online is) misék: a Zsinati Út 1. közös 15 perces reflexiója a misék után!
Elsőáldozási felkészítő. A bejárati újracsempézett rész megáldása és a Jaschkó Balázs 100.
születésnapjára rendezett kiállítás megnyitása.
Magyar kenyér vásár ($4: krumplis, $3: rozsos)
3pm: Filmklub online: Marie élete – Maga a film itt nézhető meg.
31. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
FEBRUÁR
01. Közösségi és kulturális programjaink újra indulnak élőben!
10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM
02. 12pm: Bibliakör, nagymamák imája, majd 12,30pm: Nyugdíjasklub
04. 7am-7pm: Elsőpénteki szentségimádás. 7pm: mise, majd taizei imaóra
06. 9am és 11am (online is) gyertyaszentelő misék: a Zsinati Út 2. közös 15 perces reflexiója a misék után!
10,20-10,50am, illetve 12-12,30pm: főkonzulátusi tájékoztató a hazai választásokról a hall-ban.
12-2pm: MIK-Ifjúsági találkozó. Elsőáldozási felkészítő. 3-4pm: bérmálási felkészítő (most online)
13. 9am és 11am (online is) misék: a Zsinati Út 3. Betegek és segítőik megáldása.
3-4pm: Szülői Klub online. 5-6pm. Angol nyelvű közösség vezetői megbeszélése
26-7. Disznótoros Hurka/Kolbász vásár elvitelre február 26 (10AM - 1PM) & 27 (10AM - 1PM)! Rendelés
február 19-ig: disznotoros.vasar@gmail.com
Február 26 - április 2: Icon Painting Class hat szombaton 9am- 4pm. Info: ria_sunshine@hotmail.com
A ZSINATI ÚTON: FONTOS A SZAVAD AZ EGYHÁZBAN! (1.)
Tudtad-e, hogy Ferenc pápa egy kétéves zsinati folyamatot hirdetett meg? Ebben
minden hívőt arra hív, hogy elmélkedjük át, hogy Egyházunk hogyan tudja teljesíteni
küldetését világunkban.
Szeretettel hívunk, hogy a következő három vasárnap szánj arra 15 percet, hogy
velünk maradsz a mise után még 15 percet a templomban, hogy együtt elmélkedjünk
a “közösség, meghallgatás, részvétel” nagy témáiról. A mise előtt kiosztjuk a
személyes reflexiót segítő lapokat a kérdésekkel.






I. TÁRSAK A KÖZÖSSÉGÜNKBEN - Az egyházban és a társadalomban együtt haladunk.
Mennyire érzed magad az egyházközségünk részének? Mi a legfontosabb három dolog, amiért ide,
ehhez a közösséghez kapcsolódsz? És mi a három dolog, amit ez a közösség nem tud megadni neked?
Akarsz ezen változtatni? Mire lenne ehhez szükséged?
Mennyire ismered a „padban előtted” ülőt? Próbáltad megszólítani már?
Kik maradnak ki közösségünkből? Kik vannak földrajzilag távolabb tőlünk és csak online kapcsolódnak
be? Kik vannak lelkileg, érzelmileg távolabb tőlünk? Hogyan erősíthetjük a kapcsolatunkat velük?
Kik azok, akiket nem ismerünk? Kik kapcsolódnak be online, anélkül, hogy kapcsolódnának hozzánk?
Hogyan szólíthatók/ismerhetők meg?
JÓ GAZDAKÉNT
CSEMPÉZÉS – A hétvégén áldjuk meg az új bejárati részt. Köszönjük szívből adományaikat: minden e célra
adományozó nevét felírtuk egy-egy csempe hátuljára a beépítés előtt, így azok megőrzik az adományozók
emlékét!
A MŰSZAKI-ÉPÍTÉSI BIZOTTSÁG ülése volt a héten az idei feladatokról. Örülünk, hogy szép lett a
csempézés. A tetőszigetelésre megjött a három árajánlat. Ezek műszaki ajánlatát hasonlítottuk össze. Itt kell
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még kérnünk néhány pontosítást, de egyre közelebb kerülünk hozzá, hogy késő tavasszal ezt is el lehessen
végezni.
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG online ülése volt a héten. Ezen megtárgyalta és elfogadta a 2021-es pénzügyi
zárást. Örömteli tapasztalat, hogy (főleg a karácsonyi lendülettel) a támogatások nagysága megmaradt. Ez
alapján az idén bizalommal tervezhetjük a már elkészített felújítások elvégzését. Alapvetően azzal számolunk,
hogy márciusban programjaink újra indulhatnak és ősztől már a nagy rendezvények is. Immár ezen munkák
tervezésével állt fel a 2022-es költségvetési terv első változata, amit most az Egyháztanács kap meg. Ennek
véglegesítése után, hamarosan, mindkét anyagot megosztjuk a teljes plébániai közösséggel.
SEGITSEN BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET TEREMTENI MINDENKINEK!
Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérjük az állami előírások betartását:
SELF-SCREENING: 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 hall-ban 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 (30) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; good health and happiness of Ryan Carvalho and
family; for Fr. Roshan and his evangelical mission in PNG 11:00 Veronika felgyógyulásáért; Emi születésnapjára;
nemrég †Léránt Etelkáért, Gasparics Ilonáért, Lakatos Jenőnéért, Kanalos Nikolettért, és Szabó Lászlóért; †Kistóth
Béláért, 7. évforduló; Kiss Annamáriáért és Martin Tamásért; Horváth Gabrielláért és Bálint Kálmánért; †Kenedi
Imréért
Hétfő / Monday (31) Saint John Bosco 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika;
for †Fr. Joseph Fu; blessings on Ryan Carvalho and family; for †Pai Tsu Lim; for Fr. Roshan and his evangelical
mission in PNG; for a successful spinal surgery for Cheryl Wylie; for +Rolly Perez and Roberto Pelayo
Kedd / Tuesday (1) 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; good health and happiness for Simone Carvalho
and family; birthday blessings on Flo Dsouza; for †Pai Tsu Lim; for the healing of Noel Viola and Patricia De Veyra; for
emotional healing of Maria Wechsler

Szerda / Wednesday (2) The Presentation of the Lord 7:30 for the recovery of Veronika; blessings on Simone
Carvalho and family; birthday blessings on Helen Gonsalves; for Fr. Roshan and his evangelical mission in PNG
Csütörtök / Thursday (3) Saint Blaise 7:30 for the conversion of non-believers; for Jesuit vocations; for the recovery
of Veronika; birthday blessings on Ophelia Malik; safe travel for Fr. Roshan to PNG
Péntek / Friday (4) Jesuit martyrs of the missions 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for the protection of unborn children; for †Connie Choi; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received; for Fr.
Roshan and his evangelical mission in PNG 7 PM Mészáros, Kelecsényi és Kovács családok élő és †tagjaiért; Aidenért és családjáért
Szombat / Saturday (5) Saint Agatha 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; blessings on Peter Carvalho
and family; for †John Ho; good health and happiness for Ardian Bano and family; safe travel for Andy Lee 5 PM for
Etelka and †Pál
Temetés: †Léránt Etelka (84) temetése január 28-án lesz 4 órakor a De Stefano temetkezési vállalatnál Oshawában
†Szabó László (88) temetése január 29-én lesz 9:45-kor a York temetőben
†Lakatos Jenőné (47) gyász szertartása február 2-án lesz 2 órakor a York temetkezési vállalatnál.
†Kanalos Nikolett (34) gyász szertartása február 5-én lesz 3 órakor templomunkban
†Fekete Éva (82) gyászmiséje február 26-án lesz 10 órakor templomunkban
†Engyel Teréz gyászmiséje később lesz megtartva templomunkban
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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 30, 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!
Jesus is preaching in the synagogue of Nazareth: At first, the listeners are full of praise for his preaching. But
soon, Jesus is met with hostility in his home synagogue: they know him merely as Joseph’s son & cannot
accept the challenge to respond to his message. (Lk. 4, 21-30) The people of Nazareth react to Jesus’s
challenging words with anger, and they even try to kill, to lynch him. Do you know this feeling of rejection,
exclusion? Do you know it even in our community? Where do we need renewal & change to become a more
welcoming and participating community?
To help this renewal, Pope Francis has invited us to the Synodal Way: a two-year global process of listening
to the faithful that will help the Church reflect on how we can do God’s will in the world today? We invite you
to stay with us 15 minutes after the coming 3 Vigil Masses for a short introduction, personal prayer and
sharing about the great topics of “community, listening and participation.” (This time it will be incorporated
into the Mass).
Good news is that Ontario will begin easing COVID-19 restrictions on Jan. 31. Moreover, we have finished
the renewal of the entrance area. Come & see! Have a peaceful weekend,
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN JANUARY/FEBRUARY
29. 9-11am: cleaning of the renovated area – join us if you can!
4.30 Adoration, 5pm: Vigil Mass with the Synodal Way I.
6pm: Vesper - Thalia Cook-Hansen soprano, Imre Oláh organ/piano. Program: Nun beut die flur - J.
Haydn; Oh, quand je dors - F. Liszt; I send my heart up to thee - H.H.A. Beach; Batti batti - W.A.Mozart;
Silver aria - D. Moore; Eccomi in lieta vesta... oh quante volte - V. Bellini; Melodia sentimental - H.
Villa-Lobos
FEBRUARY
04. 7am-7pm: First Friday Adoration. 7,30-8,30pm: Adoration with Taize music ministry
05. 4pm: Adoration and 5pm: Vigil Candle Mass with the music ministry of the Holy Trinity Community
February 26 to April 2: Icon Painting Class instructed by Ria Kinghorn, involving 6 full Saturdays from
9am to 4pm. Info: ria_sunshine@hotmail.com
PRAY WITH POPE FRANCIS in January 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.
Please USE MASK AND KEEP 6 FOOT DISTANCE.
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