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. június 26.
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;
Szentmise magyarul: vasárnap 11AM
English Masses: Monday - Saturday at 7:30AM, on Sunday at 9AM
Szentségimádás: 1. péntek 7AM-7PM; 4.péntek 7-8PM;
Gyóntatás: Szentségimádás alatt / Reconciliation: during Adoration
Plébános/Pastor: Fr. Forrai Tamás Gergely SJ
Iroda/Office Hours: Tuesday to Saturday 9:30-3:30; Sunday 10-12:30
Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Úrnapján hálát adtunk azért, hogy Jézus egészen önmagát adja nekünk! Ma, pénteken Jézus Szívének ünnepét
üljük, ingyenes és végtelen szeretetét fedezzük fel… Te hogyan válaszolsz Isten szeretetére, meghívására?
Az evangéliumunkban valaki azt mondja Jézusnak: “Követlek bárhová mész” (Lk. 9,51-62), de azért hozzáteszi az elvárásait: legyen hol megaludjak… tarthassam meg kapcsolataimat… éljem az életem…. Nem igy vagyunk mi is? Jézus téged is hív egy teljes, egy mély, egy végleges elköteleződésre. (A fenti kép e meghívást
mutatja számomra: Jézussal menni az Ő útján.) Vállalod?
Bár a templomburkolás munkája nagyon szépen halad, de még most hétvégén is lent leszünk a Hall-ban!
Áldott hétvégét!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Tudatos-e benned, hogy Jézus mire hívott meg
téged? Figyelj a meghívásodra és köszönd meg! 2. Mikor és miért szoktad halogatni a döntést Jézus
mellett? 3. Volt-e olyan tapasztalatod, amikor teljes szabadon, örömmel és szeretettel követted Őt?
A készületben segít a szerdai BIBLIAÓRA, a szombati kétperces ÜZENET. NEM LESZ ELÉRHETŐ
ONLINE A MISE!
Vasárnapi olvasmányok előre elolvashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu.
Szeretnél misét felajánlani szeretteidért? Hívjad fel az irodát vagy küld el emailben, hogy kiért ajánlod fel
és mikorra szeretnéd a misét?
IMÁDKOZZUNK JÚNIUSBAN FERENC PÁPÁVAL A KERESZTÉNY CSALÁDOKÉRT, hogy a
nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.
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ESEMÉNYNAPTÁR JÚNIUS/JÚLIUS - az online programokat külön jelöljük!
26. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
12pm: Dr. Bába Szilvia Diaszpóra kutató, Budapestről – szabad beszélgetés a diaszpóra változásáról.
12:30PM. A vendégfogadó csoport évvégi találkozása.
3PM: Évzáró Mise Guelph-ben (St. Joseph)
27. június 27 – szeptember 2. Rooks to Cooks (főző tábor gyerekeknek: https://www.rookstocooks.ca) &
Snapology (lego és robotika tábor gyerekeknek) napközi nyári táborok
27. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
7:30PM Pro Life előadás és beszélgetés fiataloknak. Vendég előadó: Dr. Calum Miller
28. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
5:30PM: szülői klub-beszélgetés zoom. Téma: megerősítő kommunikáció.
29. 11:30AM: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub.
30. 8AM-6PM: templom nagytakarítás a csempézés után – jelentkezés az irodán!
JÚLIUS
01. 7AM-7PM: elsőpénteki szentségimádás. 7,30pm: Taizei ima
2-16. KMCsSz Nyári Magyar Iskolatábor, Fillmore (https://iskolatabor.org/)
03. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise, a megújított templom megáldása.
12PM: Koncert Dóbisz Áron orgonaművész és Samodai Bence János trombitaművész
vendégszereplésével. Műsoron a következő szerzők művei fognak szerepelni: J.S.Bach, Antonio Vivaldi,
G.Ph. Telemann, Alexander Guilmant, Bartók Béla, Antalffy-Zsiross Dezső, Magda Dávid (1984), Nagy
István (1982). A koncert a Nemzeti Kulturális alap támogatásával valósul meg. A koncerten
megvásárolható a művészek CD lemeze.
1PM: Hunyadi László: „Travel and nature photography” kiállítás megnyitó (nyitva: júl 3 - szept. 1.)
04-22. Tamás atya hazai szabadságon, helyettesíti Törő András atya
9-17. Nyugat-kanadai cserkésztábor (nagycserkészek)
HELYETTESÍTŐ PAPUNK: TÖRŐ ANDRÁS ATYA
Nagy segítség, hogy újra tudtunk kapni helyettesitő papot. András atya június 28 és augusztus 22 között lesz
nálunk, igy ő helyettesíti Tamás atyát a szabadsága, illetve a nyári táborok alatt. András atya a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye papja, püspöki helynök, egyetemi lelkész.
Egy első beszélgetésre adott alkalmat az e heti Bibliaóra, amibe már be is kapcsolódott (itt megnézhető).
Kérem, hogy fogadjátok szeretettel!
TOVÁBBI NYÁRI PROGRAMOK ELŐZETESE
 Július 28- augusztus 7: Cserkész vezetőképző tábor, Fillmore
 Augusztus 14-21 ifjúsági tábor, 21-28 gyerek Cifra tánctábor (Rama)
 Augusztus 17-21: torontói kiscserkész tábor
 augusztus 29-szeptember 1: MIK ifjúsági tábor (Rama)
 Szeptember 10: Midlandi zarándoklat

A TEMPLOMPADLÓZAT CSERE KAMPÁNY - FUNDRAISING FOR THE TILING


SZÜKSÉGES/NEEDED: 102,000+HST $
$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;>
EDDIG MÁR ÖSSZEGYÜLT / DONATION RECEIVED: $76,945.00
$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;>
 Kérjük és köszönjük további támogatásukat! Köszönjük, hogy már sokan támogatták is
ezen cél megvalósítását. Az erre adakozók neve egy-egy csempelap hátulján kerül megörökítésre.
 We thank you for this and your continued support!

2

KARITÁSZ – A TÁMOGATOTT UKRÁN CSALÁDUNK HELYZETE
Örömmel jelzem, hogy a közösségünk által támogatott ukrán család számára a Rákóczi Villa jóvoltából sikerült egy első, kis lakást bérelni. Hálásan köszönjük Aykler Bob támogatását ebben! A gyerekek egyből elkezdtek iskolába járni és nagyon jól beilleszkedtek már. A konkrét segítség most a hétköznapi élethez kellene:
használt PC/laptop az iskolai tanuláshoz, kerékpár; pénzadomány a lakás felszereléséhez.
NYÁR, A MEGÚJULÁS IDEJE EGYÉNILEG ÉS KÖZÖSSÉGILEG:
IGAZI REFORMEREK – TRUE REFORMERS
Az igazi reformerek: A katolikus megújulás szentjei sorozatban bemutatunk olyan szenteket, aki a
szétdarabolt, összezavart Katolikus Egyházat elvezették a megújuláshoz. Talán tudunk tanulni az ő
példájukból, hogy mit is jelent, ha tiszta szívvel tudunk válaszolni Isten bőkezű ajándékaira!
True Reformers: Saints of the Catholic Reformation, a study crafted to teach about those who led the
Church's rebirth from the ashes of confusion caused by the Protestant Reformation. In these six sessions,
participants will learn about the true benefactors of the human race: the saints. The saints of the Catholic
Reformation show us just how powerful—and beautiful—is the human heart's free response to God's generous
grace. I. THOMAS MOORE
NYÁRI MISEREND – SUMMER MASS SCHEDULE
Az Egyháztanáccsal abban maradtunk, hogy idén ne hagyjuk el egyszerűen a vasárnap reggel 9 órás
misét, hanem tartsuk meg, de vonjuk össze a szombat esti angol mise közösségével (a szombati
mise megszűnik). A 9 órás misén az egyik olvasmányt olvassuk csak magyarul, különben angolul
olvasunk és éneklünk, de mindent vetítünk magyarul (éppen fordítva, mint a 11 órás misén).
CHANGE OF THE SUMMER MASS’ TIME. After much discussion we hope that Sunday 9am
might be the best, since we could better link our two communities & it would be a “real” Sunday Mass.
Therefore, we try it as an experiment and if it goes well, then keep it after the Summer, too.
SPIRITUAL PREPARATION FOR POPE FRANCIS’S VISIT TO INDIGENOUS
On the National Indigenous Peoples Day let us start a spiritual preparation for Pope Francis’s visit to
indigenous peoples in July. This visit is a very important moment in the relationship between Indigenous
Peoples and the Church, as well as in the reconciliation journey of all people in Canada. You could pray with
the text of Pope Francis’s apology.
 Pray with the text of Pope Francis’s apology that he made on April in Rome.
 You could use lectio divina to pray with our own Jesuit apology (Montréal in 2013):
 The Our Lady of Guadalupe Circle has prepared some prayer materials to support Pope Francis’s visit:
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (26) 9:00 for the recovery of Kovács Klári 11:00 Bukovec Magdiért; Kovács Klári felgyógyulására; Deutsch Ili születésnapjára; hálából a sikeres műtétért; Tamás atya gyógyulásáért, hála és köszönet mindazokért akik
imádkoztak és imádkoznak Kovács Kláriért, †Kelecsényi Ferencnéért évf. 35; †Aykler Béla 4. évfordulójára; †Tóth
Editért; † Várfi István
Hétfő / Monday (27) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the future marriage of Anna
Kedd / Tuesday (28) Saint Irenaeus 7:30 for our †Jesuits;
Szerda / Wednesday (29) Saint Peter and Saint Paul 7:30 for Jesuit vocations;
Csütörtök / Thursday (30) 7:30 for the conversion of non-believers; for †Donna Wright; †Anthony Yam and †Yam
Chuck Chi; for †Yick Mei Ying and †Yip Mui; for the victims of shootings in Texas and d Buffalo
Péntek / Friday (1) Canada Day 7:30 for our benefactors; for the protection of unborn children; for Mészáros,
Kelecsényi and Kovács living and † family members; for Aiden and his family; for Bukovec Magdi
Szombat / Saturday (2) Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)
St. John Francis Regis, St. Bernadine Realino, St. Francis Jerome, Bl. Julian Maunoir, Bl. Anthony Baldinucci
priests, religious 7:30 for world peace; for Etelka and †Pál; for Mary Teo Ah Chye; for †Stephen Y.L. Chua
†Szép Stephen emlékére: Szép-Kroath Jutta.
Köszönjük az adományokat.
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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 JUNE 26, 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, Sunday at 9am
Haitian Mass in Creole: 3rd Sunday of the month at 3pm
Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday 8-9am; 1st Friday of the month at 7am-7pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Our readings focus on the commitment needed to respond to the Lord’s call, a reminder that true faith comes
from the heart. The Gospel tells of the wholehearted commitment required by Jesus from his followers – not
coercion, as suggested by James and John. Jesus makes the three who come forward aware of what following
him really means: it is not to be imagined as a part-time or ‘easy’ option. Jesus does not want his disciples to
hesitate.
Last week I was overexcited at our first SUNDAY MASS’ TIME at 9am! It was such a joyful start our two
communities. Please, join us!
Have a peaceful blessed weekend!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN JUNE AND JULY!
25. 8AM-6PM: CLEANING OF THE CHURCH
26. English Mass on Sunday at 9AM!
27. 7,30PM: A conversation with Dr Calum Miller for young adults. Dr Miller is the UK’s main pro-life
debater on British TV, BBC news! He is a highly articulate, brilliant & courageous defender of our Faith &
moral issues in the shark tank of public media.
30. 8AM-12PM Join us for cleaning the church after the tiling work
JULY
01. 7am-7pm: First Friday Adoration. 7,30pm: Taize Prayer
03. 9AM: English Mass
12pm: Year-End Concert with Áron Dóbisz (organ) and Bence János Samodai (trumpet) J.S.Bach,
Antonio Vivaldi, G.Ph. Telemann, Alexander Guilmant, Bartók Béla, Antalffy-Zsiross Dezső, Magda
Dávid (1984), Nagy István (1982).
1PM: Hunyadi László: „Travel and nature photography” exhibition (open: July 3 - Sept. 1.)
04-22. Fr Tamas is on vacation in Hungary, replaced by Fr. András Törő
23. 9AM: Rosary Makers (after the adoration)
PRAY WITH POPE FRANCIS in June for CHRISTIAN FAMILIES around the world; may they embody
and experience unconditional love and advance in holiness in their daily lives.
We thank you deeply for all your donations!
We continue our FUNDRAISING FOR THE TILING OF THE CHURCH. We thank you for
this and your continued support! (Details above). 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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