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 9.
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!
Az újabb állami lezárások nagyon rossz évkezdést adnak. Vége annak a naiv reménynek, hogy “az” oltás
egyhamar megoldja a helyzetet. Ma látható, hogy az egyének, a családok, a közösségek, az egész társadalom
olyan mély sebeket kapott, amit sokkal nehezebb lesz gyógyítani, mint a covidot. A megosztottság, a félelem, a
kirekesztés kapott polgárjogot. Szó szerint nem látom, hogy lehet-e még tenni ellene valamit – az imán túl?
Talán éppen ezért segít, hogy az evangéliumban (Lk 3,15-22) arról olvasunk, ahogy Keresztelő János a
Jordánban „bemeríti” Jézust. A bűnbánati keresztségével egy folyamat indul el. Jézus szeretettapasztalata
olyan erős, hogy erre épül identitása, amikor alázattal belép az emberek közé. Az „ember” Jézus itt magába
fogadja Isten Szentlelkét, aki elkezdi gyógyítani sebzett világunkat. De ki vagy te? Mi határozza meg életed,
döntéseid? Kinek, minek az „újlenyomata” van rajtad? (lásd a képet) Félelmeid, bezárkózásod, kényelmes
önzésed...? A mi keresztségünk Jézus keresztségében való részesedés. Akarod a Lélekben való keresztséget?
Azt, ami igazán átformál, megújít, Istenhez vezet?
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Mikor tapasztaltad meg örömmel és szabadsággal, hogy Isten
szeretett gyermekének hív téged? 2. Mit tehetsz azért, hogy befogadd Isten szavát életedbe? 3. Válassz
egy mottót, szentírási szöveget vagy egy központi, életedet rendező szót, amivel szeretnéd évedet
indítani!
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a heti RÁDIÓS ÚTRAVALÓ, (most nincs
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: 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!
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. Magyar Iskola és cserkészet indul online (A Cseperedő januárban szünetel.)
09. 9am és 11am (online is) misék. Elsőáldozási és bérmálási felkészítő. Gyerekliturgia online
A mai nappal osztjuk a családi háziáldáshoz a szenteltvizet, illetve indul a házszentelések ideje.
10. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
11. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM
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 a tagokhoz!
29. 2pm: Könyvklub online: Magyaródy Kati, Goldhawk, illetve The Changeling of Fenlen Forest
(megvásárolható a plébánián)
FEBRUÁR
Február 26 - április 2: Icon Painting Class hat szombaton 9am- 4pm. Info: ria_sunshine@hotmail.com
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 eljön közénk....
JÓ GAZDAKÉNT - A BEJÁRATI RÉSZ ÚJRA CSEMPÉZÉSE
SZÜKSÉGES: 25,000 $
$>#&@{}<>#&@{}<;>
>#&@{}<;>
Előre
jelezzük, hogy január
17-28. között fog megtörténni a templom bejárati részének újra csempézése. Öröm, hogy a szükséges mintegy 25 ezer dollár már több mint fele összegyűlt. Köszönjük
szívből adományaikat és kérjük támogassák a szép munkát!
EDDIG ÖSSZEGYÜLT: 13,265 $
$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;>
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:
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.
ICON PAINTING CLASS
After the wonderful exhibition in November, we plan to offer an Icon Painting Class instructed by Ria Kinghorn. The course will involve 6 full Saturdays from February 26 to April 2 from 9am to 4pm (trusting less
restriction at that time). The course fee is $600 for the 6 weeks. All the materials will be supplied and are included in the cost. If you are interested in joining this class or have some questions about it, please contact Ria
Kinghorn at ria_sunshine@hotmail.com
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (9) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Tóth Györgyért; Tóth és Szabó
családokért; Orosz és Domokos családokért; Johan és Al Kerr-ért; Jakab és Kaskötő családokért; †Dr. BalkaiVida Máriáért; †Sr. Columbáért; †Somorjai Lászlóért; blessings on Ryan Carvalho and family; thanksgiving to
Jesus and Mother Mary for favours received; for †Maureen Donaghy 11:00 Veronika felgyógyulásáért; †Bródi
családért; †Bródi testvérekért; †Gerencér szülőkért; †Juretic Feriért; Illés Ildikóért, hálából; †Huber Gyuláért;
†Somlai szülőkért: Istvánért és Ilonáért; Varga Imre, Margaret és családja szándékaira; †Kiss Saroltáért és
Knoch Ottóért; †Kiss Orsolyáért és Pesznyák Nándorért
Hétfő / Monday (10) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika; good
health, happiness for Gáspár Gyula, and Szárics Anna; and their families; thanksgiving to Jesus and Mother
Mary for favours received; for the healing and recovery of Violet Osztrovics
Kedd / Tuesday (11) 7:30 for our †Jesuits; for †Yick Mei Ying and †Yip Mui; for the recovery of Veronika;
good health and happiness for Simone Carvalho and family; thanksgiving to St. Anthony and St. Jude for
favours received; for †Emy Cantos
Szerda / Wednesday (12) Saint Marguerite Bourgeoys 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of
Veronika; blessings and good health to Teresa, Kam and family; wedding anniversary blessings on Allisson
and Elroy Dmello; good health, happiness for Ryan Carvalho and family; for the conversion of Patricia and
Pamela
Csütörtök / Thursday (13) 7:30 for the conversion of non-believers; thanksgiving to St. Michael and St.
Mother Theresa for favours received; good health, happiness for Steve and Philomena Periera and family; for
the recovery of Veronika; for blessings on Alan Cargill on his birthday; for †Bella Cruz
Péntek / Friday (14) 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; birthday blessings on deacon
Michael Genaro; good health, happiness for Simone Carvalho and family; thanksgiving to St. Vincent De Paul
for favours received; for †Roberto Pelayo
Szombat / Saturday (15) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; blessings on Peter Carvalho and
family; for †Bernadette Carvalho 5 PM for Etelka and †Pál; for Fr. Joby. for world peace
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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 9, 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!
At Epiphany we have searched for the star with the wise man. Did you? Have you seen it? … seen Jesus?
Today’s Gospel (Lk 3,15-16, 21-22) describes the descent of the Holy Spirit on Jesus after his “baptism”
whilst he was at prayer, emphasizing the importance of both the Spirit and of prayer in Jesus’s life. We are
reminded of God’s kindness, compassion, and love for Jesus – and for all mankind; so much so that he sent his
beloved Son and poured out the ongoing gift of his creative Spirit upon us to redeem us. Imagine that you
could be free and open enough to receive the Spirit!
On Sunday we plan our online meeting of the English Task Force: Please, give the members your questions
and suggestions!
If you would like to know more Hungary, join today at 1pm 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
Have a peaceful, blessed New Year and welcome Jesus into your life!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN JANUARY
07. First Friday: 7am-7pm: Adoration
1pm: launch of Fresh Voices from the Periphery at the Munk School for Global Affairs at the UfT. Preregister here: https://munkschool.utoronto.ca/ceres/event/31182
08. 4.30 Adoration, 5pm: Vigil Mass
09. 5pm: Online meeting of the English Task Force –give the members your questions and suggestions.
February 26 to April 2: Icon Painting Class instructed by Ria Kinghorn, involving 6 full Saturdays from
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. “How is it possible that many religious minorities currently suffer discrimination or
persecution? How can we allow there to be people who are persecuted simply because they publicly profess
their faith?” Indeed, according to the Religious Freedom in the World report published by ACN in April of
2021, religious freedom is violated in a third of the countries around the world, in which live close to 5.2
billion people. The same document reports that more than 646 million Christians live in countries where
religious freedom is not respected.
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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