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 12.
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 9, 11AM
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 to Saturday 9:30-3:30; Sunday 10-12:30
Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Sikerült-e megtalálnod, hogy hol is van szükséged igazán ma az életedben a Lélek ajándékára? Kérted-e ezt
az imádban.
A Szentháromság ünnepén azt köszönjük meg, hogy Isten belső szeretetközösségébe von be minket (Jn16,
12-15). A kérdés itt nem az, hogy „fejben” ezt egészen meg tudom-e érteni, hanem hogy szívben elfogadod-e?
(A kép, amit választottam a 3 alapszín (primary colours) kék, sárga és a piros. Ha egy papírra fested egymás
mellé e színeket és aztán megpörgeted a lapot, akkor az átfedésben fehér színt fogsz látni: egység az dinamikus, de nem oltja ki a háromságot, a különbözőséget! Ilyenként is el lehet képzelni a Szentháromság egységét.)
Ha elfogadod a Szentháromságot, akkor ez a szeretetközösség megerősítő minta lehet családod, közösséged,
minden kapcsolatod számára!
Ahogy néhányan tudjátok, vasárnap este volt egy balesetem. Ahogy már készültünk a hétfőn induló templom
felújításra és fedtük le az orgonát, létrám elcsúszott és ráestem az orgonát tartó vaspillérre, ami erősen felhasította a jobb felső karomat. Isteni csoda, hogy bár a seb mély volt, de nem ért ütőeret vagy idegeket, csak az
izom felületét vágta át. Összedolgozták és most csak türelem kell egyelőre. Köszönöm s kérem a támogató
imátokat!
Hétfőn szépen elindult a templom padló csempézése. Ne feledd, hogy ezért a misék a hallban lesznek három
vasárnap!
Áldott hétvégét!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Gondold át és imádkozd át, hogy mi változna
az életedben, ha az Igazság Lelke vezetne, ha életedet az igazság keresése és szolgálata irányítaná? 2.
Akarod-e, elfogadod-e, hogy Isten meghívjon a szeretetközösségébe?
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a heti RÁDIÓS HETI ÚTRAVALÓ, a szerdai
BIBLIAÓRA, a szombati kétperces ÜZENET és TANÚSÁGTÉTEL. Most hétvégétől a nyár végéig 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 - az online programokat külön jelöljük!
11. 10AM: Iskola ballagás, 11AM: Cseperedő ballagás – ez egyben nyílt nap a program iránt érdeklődőknek.
1,30-5,30PM: Cserkész-Piknik (Serena Gundy Park). 2,30PM: Helikon Gimnázium ballagás

12. Szentháromság vasárnapja: 9 és 11AM: Szentmisék. (Most vasárnap elmarad a Mária Kongregáció
júniusi találkozója, legközelebb szeptemberben lesz.)
13. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
14. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM.
15. 11,30AM: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub.
18. 1-9PM: Árpád Vezér fiú cserkész csapatunk 70. évfordulós találkozója
19. Úrnapja: 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
1PM: oshawai Apák Napi Juniális: szabadtéri mise, majd ebéd, szabadtéri sport és játékok: gyertek el
egy hangulatos évzárásra!
22. 7PM: A magyar, angol és haiti közösségek egyháztanácsának közös találkozója
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)
JÚLIUS
01. 8AM-12PM: templom nagytakarítás a csempézés után
03. A megújított templom megáldása. MIK Ifjúsági találkozó
NYÁRI PROGRAMOK ELŐZETESE
27 - Aug. 26. Rooks to Cooks (főző tábor gyerekeknek: https://www.rookstocooks.ca) & Snapology
(lego és robotika tábor gyerekeknek) napközi nyári táborok
 Július 9-17: nyugat-kanadai cserkésztábor (nagycserkészek)
 Július 15-17: Steubenville katolikus napok középiskolásoknak: www.steubenvilletoronto.com
 Július 2-16. KMCsSz Nyári Magyar Iskolatábor (https://iskolatabor.org/)
 Július 18 - August 13: Hungarian Language and Culture Summer Course, Debrecen
 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
 Június

MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVÓDA: BEIRATKOZÁS A 2022/2023-AS TANÉVRE
Most jelentkezz a következő évi óvodai-iskolai oktatásra a Szent Erzsébet Iskolában! Jövőre az oktatást
élőben fogjuk folytatni, Zydron Veronika vezetése alatt. Óvodásokat 3 éves kortól szívesen látunk!
Előbeiratkozási kedvezmény június 30-ig. Várjuk a középiskolásokat a Helikon Gimnáziumba! A programban sikeresen résztvevő diákok a középiskolai diploma megszerzéséhez felhasználható “credit”-et kapnak.
Az osztályok a 9/10., 11. és 12. évfolyam szintjén indulnak, terveink szerint személyes oktatás formájában,
szombat délelőttönként. Információ: education@heliconsociety.com; Reitner Beáta 416 225 3300 x 302.
A beiratkozási űrlap és a beiratkozással kapcsolatos információ elérhető a plébániai irodán.
A TEMPLOMPADLÓZAT CSERE KAMPÁNY - FUNDRAISING FOR THE TILING


SZÜKSÉGES/NEEDED: 102,000+HST $

$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;>
 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!
EDDIG MÁR ÖSSZEGYÜLT / DONATION RECEIVED: $65,570
$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;>
Hétfőn szépen elindult a templom padló csempézése. Ne feledd, hogy ezért a misék a hallban
lesznek!
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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). Ez lehetőséget ad személyes döntésre a reggeli kis mise közösségünk tagjai számára,
hogy marad a vegyes nyelvű misén vagy bekapcsolódik a 11 órás magyar nyelvű misébe. Ezzel
lehetőséget adunk arra, hogy a 11 órás magyar mise valóban egy ünnepi mise legyen, illetve
mindenki jobban be tudjon kapcsolódni az ezután történő magyar közösségi és kulturális programokba.
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). Várunk további javaslatokat arra, hogy
hogyan tudjuk szépen kialakítani a kétnyelvű misét.
CHANGE OF THE SUMMER MASS’ TIME. In the last period we were reflecting about what might be
the best Mass’ time for the English-speaking community? 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. The change is
from June 19. (After that there is no Saturday 5pm Mass!)
HÁLA ÉS IMA
Az elmúlt 2 hónapban a megszokottnál több halottunkat is gyászoltuk, ahogy erről az imaszándékoknál
beszámolunk és akikért kérjük imáitokat. Annyira fontos, hogy hordozzuk őket és a gyászoló családtagokat!
Most hálával emlékszünk Lajos Ferencre, akit mindenki jól ismert közösségünkből és akit a covid elején
vesztettünk el. Az ő nagylelkű hagyatéka jelentősen segíti közösségünket az idei nagy beruházási évben. Isten
nyugosztalja!
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (12) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Németh Miklósért és Mónikáért, 66. házassági évfordulójukra; Kocsis Margaret 90 születésnapjára; Prokec és Pataki családok élő és †tagjaiért; †Győrváry Lajosért; good
health and happiness for Ryan Carvalho and family; birthday blessings on Theresa Kim and Mary-Joy Simonsen 11:00
Harper születésnapjára; for the healing of Louis; nemrég †Dala Ferenc, †id. Szecsődy Zoltán, †Pangrazio Irén, és
†Socrates Theophilos lelki üdvéért; Nagy Márta és József szándékára; †Sihelnik Victoriáért; édesanya gyermekeiért;
Szűzanya tiszteletére hálából; †Csizmazia Jánosért, születésnap; †Lajos Ferenc emlékére; for our brothers and sisters in
Christ in Nigeria, and for the repose of the souls of the over 50 parishioners who were murdered while attending Mass
on Pentecost Sunday at St. Francis Church in Owo, Nigeria, we pray to the Lord.
Hétfő / Monday (13) Saint Anthony of Padua 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Andrew Peter Smith;
for the successful surgery of Magdi; for Domenic to receive the seven gifts of the Holy Spirit; for blessings, protection
& complete healing of Fr. Tamas; for healing and recovery for Glo Mirasol; that God’s will be done on Dam & Chris
Wong and Ricky Medina; inspiration and success for David Colaco; blessings on Natalie Grace Carvalho
Kedd / Tuesday (14) 7:30 for our †Jesuits; for the victims of Texas and Buffalo shootings; for healing of Ching Artes;
for blessings on Fr Jeff Shannon on his 25th sacerdotal anniversary; good health and happiness on Simone Carvalho and
family; blessings on David Colaco; for †Connie Choi
Szerda / Wednesday (15) Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő 7:30 for Jesuit vocations; for the protection of Jay,
Pauline, Aidan & Miles; blessings on David Colaco
Csütörtök / Thursday (16) 7:30 for the conversion of non-believers; for the protection of Patricia and Noel; success for
David Colaco
Péntek / Friday (17) 7:30 for our benefactors; for the soul of Fr Fernando Suarez; blessings on David Colaco
Szombat / Saturday (18) 7:30 for world peace; for Etelka and †Pál; for †Szepesi Margit; for blessings on Gene, Jay,
and James; good health and happiness for Peter Carvalho and family; birthday blessings on Catherine Wong; for
Anthony
Imádkozzunk a megbérmált gyermekekért: Horváth Zsombor, Nicholas Louis, Rémiás Botond, Rémiás Esther,
Ruzsák Botond, Ruzsák Zsombor
Csupor Olga adománya Markovits Ferenc és Erzsébet tiszteletére.
Czapla Tony, Stefania, and Barbara virágmegváltása szerettei emlékére: †Csupor Kálmán
Diosady Levente, Frank Nagy, Házi Anna és Jenő virágmegváltása szerettei emlékére: †Kenedi Imre.
Simonka Ferenc és Mária virágmegváltása szerettei emlékére: †Császár Julianna. 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 12, 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 Friday of the month at 7am-7pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Did you pray for the gifts of the Spirit what you need the most? Seriously? With full trust?
Today our Easter season closes with the feast of the Holy Trinity. We celebrate our trust in God who is three
persons: God the Father, the Creator of all; Jesus, God’s Word made flesh; and the Spirit who teaches and
guides us. The Trinity is therefore a loving communion! Do you desire it? Or are you afraid of this model
challenging you too much? That is why Jesus seeks to reassure the disciples that even when he is no longer
with them, they will not be facing the future alone. Let us reflect: Where have you noticed the Spirit at work
in your life? What is your response to being invited into this relationship of love that unites the Holy Trinity?
As you might heard, Sunday evening I had an accident. Preparing the organ for the tiling of the church starting this Monday, I fell and cut my upper arms. I was blessed that it did not cut anything important, only the
muscles. There is a slow process of full healing and a quicker process of deepening my trust. Fortunately, there is not too much pain, and I can do what is important. Thanks for your prayers!
Do not forget that we have started the tiling of the church on this Monday, therefore we celebrate the Masses
in the Hall. Thanks for your understanding!
Have a peaceful blessed weekend!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN JUNE!
06. WE START THE TILING OF THE CHURCH: Masses in the Hall for 4 weeks!
11. 4-5PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass (last time on Saturday!)
12. 5pm: Mass of renewal of Commitment of the Holy Trinity Community
19. MASS’ SUMMER SCHEDULE: instead of the Saturday Vigil Mass we have our English Mass on
Sunday at 9AM! 3PM: Haitian Mass in Creole followed by social
22. 7PM: joint meeting of the Hungarian, English and Haitian communities
26. English Mass on Sunday at 9AM!
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.

4

