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 5.
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!
Merre jártál a húsvéti hetek alatt? Sajnos a félelem miatt bezárva vannak még sokan: te nyitott vagy-e megújulni Jézusban? Most, Pünkösdkor egy feladat marad: „csak” ENGEDD, HOGY BETÖLTSÖN A LÉLEK”! (Jn 20,19-23) De mi kell neked ahhoz, hogy meghalld... megértsd és követni akard a Lélek szavát? (A
fenti kép számomra egyszerre mutatja a Lélek két szimbólumát: a felfelé törő, erőteljes lángnyelvet és a felénk
hajló, szelíd galambot.)
Jó kiindulópont, ha egy kis csendben magadba tekintesz: hol is van szükséged igazán ma az életedben a Lélek
ajándékára? Merd kérni ezt imádban!
Áldott, átformáló Pünkösdöt kívánok egész közösségünknek, hogy megváltozott világunkban jobban tudjon
vezetni minket a Lélek!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Hol van szükséged a Lélek ajándékaira és
gyümölcseire? Kérd a Szentlélektől! 2. Mit teszel azért, hogy megbocsátás, béke és egyetértés legyen
körülötted? Teszel-e azért, hogy Jézus üzenetének hiteles tanúja legyél környezeted számára?
A torontói egyházmegyében: “Given that most of the health and safety restrictions in our parishes are no
longer in place and the faithful are able to attend the celebration of the Eucharist once again, the basis for the
dispensation from the Sunday obligation has dissipated and is no longer in effect.” Hívjátok az
ismerősöket, hogy jöjjenek, ünnepeljünk együtt vasárnaponként!
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a heti RÁDIÓS HETI ÚTRAVALÓ, a szerdai
BIBLIAÓRA, a szombati kétperces ÜZENET és TANÚSÁGTÉTEL, illetve bekapcsolódhatsz a MOST
VASÁRNAPI MISE ONLINE 1PM (EST) a YouTube oldalon (stetoronto) és az EWTN/BONUM TV-n (8pm CET).
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!
03. Elsőpéntek – 7AM-7PM: Szentségimádás. 7PM: Mise, 7,30-8.30PM: Taize-i ima.
03-05. Ignatian, silent retreat for young professionals at Manresa, Pickering. Spiritual direction by Fr.
John O’Brien, S.J. Register: https://tinyurl.com/silentignatianretreat2022.
04. Kodály Táncegyüttes évzáró bál (Magyar Ház)
05. PÜNKÖSD: 9 és 11AM: Szentmisék – bérmálás, majd fogadás az ünneplő családoknak. Turcsik Károly
ebédje elvitelre: Húsleves csigatésztával, rántott sertésszelet burgonyával és csemege uborkával. 20 $
kérünk előrendelést az irodán! ShareLife gyűjtés
2PM: Trianoni megemlékezés a Magyar Házban
4PM: Mérnökegyesületi előadás: Varnus Xavér bemutatja „belülről” az orgonánkat.
06. INDUL A TEMPLOM PADLÓ CSEMPÉZÉSE – MISÉK A HALLBAN!
7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
07. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM. 12PM: Házasok Klubja gyűlése, ebédje
08. 11,30AM: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub.
11. 10: Iskola ballagás. 1,30-5,30PM: Cserkész-Piknik (Serena Gundy Park). 2,30PM: Helikon Ballagás
12. 9 és 11AM: Szentmisék. Mária Kongregáció gyűlése
19. 9 és 11AM: Szentmisék. Oshawai Apák Napi Juniális: 1pm: szabadtéri mise, majd ebéd, szabadtéri
sport és játékok: gyertek el egy hangulatos évzárásra!
NYÁRI PROGRAMOK ELŐZETESE
 Június 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
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: $63,250
$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;>
KESZEI ATTILA JÓTÉKONYSÁGI KIÁLLITÁSA – UTOLSÓ ALKALOM!
Keszei Attila immár több HUVAC és egyéni kiállítással örvendeztetett meg bennünket. Az ő alkotása a
Keresztút sorozat és a bejárat Utolsó Vacsora kerámia képe. A jelen kiállítás 2022. április 25 - június 6. között
tekinthető meg. Keszei Attila jótékonysági kiállításának teljes bevételével közösségünket támogatja az
alkotó és a vásárló! A kis képek $50, közepes: $100, nagyok: $150; a három nagyobb kép (kettő nagy
keretben és a 'Portre of C-19'): $200 es a három kerek kép: $250. A bevételt a művész a templombelső
felújítás javára ajánlotta fel! (A már elkelt képeket zöld csíkkal jelöljük.) A jótékonysági kiállítást hétfőn
zárjuk!
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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 11
órás misét továbbra is online elérhetővé tesszük délután 1 órakor.
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!)
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (5) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Varga Emma és Nancy Dermott felgyógyulásáért;
†Markovits családtagokért; †Apró, Balogh, Barcza és Sterbik családtagokért; †Csupor Kálmánért; †szülőkért, Miklós
Jánosért és Rozikáért; †Lents Mihályért és Annáért; for the healing of Ricky Medina from lung cancer; blessings on
Ryan Carvalho and family 11:00 a bérmálkozókért és családjaikért; Varga Emma felgyógyulásáért; Bogyó Anna Mária
születésnapjára; Horváth Angéláért; Gábris és Rémiás családok élő és †tagjaiért; †Cristiano és Andrew Pangrázio-ért;
†Hein Máriáért és Fred-ért; †Hidasi Lajosért; †Gelesits Lászlóért és Gáborért; †Juhos Béláné Irénért; élő és †Fülöp és
Nagy családtagokért; †Szendi Lajosért és Icáért; élő és †Szendi és Szervó családtagokért; †Allard Gerald 6. évfordulójára; †Szabó Lászlóért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért
Hétfő / Monday (6) Blessed Virgin Mary, Mother of the Church 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for
the healing and protection of Antonia Dytoc and family; for †Vásárhelyi Péter; for safe vacation, healing & strong relationships; blessings and conversion to Tai Wah Lo; for †Philip Lo; birthday blessings for Anoshka Gomes; for the physical & spiritual healing of Ricky Medina; for blessings on Olive Mirasol on her birthday; for Domenic to receive the
seven gifts of the Holy Spirit; success for David Colaco in his examinations
Kedd / Tuesday (7) 7:30 for our †Jesuits; for †Varazsdi Anna, birthday; for safe vacation, healing & strong
relationships; for blessings on Rand Deang and Winnie Bantug on their birthday; for healing for Ricky Medina;
blessings on David Colaco; good health and happiness for Simone Carvalho and family; safe travels of Sun Hee Lee
Szerda / Wednesday (8) 7:30 for Jesuit vocations; for safe vacation, healing & strong relationships; for †Bernadette
Carvalho; success for David Colaco; blessings on the Community of St Edwards on the anniversary of the inauguration
of the church
Csütörtök / Thursday (9) Blessed Joseph De Anchieta, priest, religious 7:30 for the conversion of non-believers; for
safe vacation, healing & strong relationships; for good health for Helen Kauffman Mali; for physical and spiritual
healing of Ricky Medina; success for David Colaco; for a safe and successful surgery for Klara Kelecsenyi
Péntek / Friday (10) 7:30 for our benefactors; for safe vacation, healing & strong relationships; for blessings on Miles
Sazon on his graduation; for blessings on Dorothy Medina on her birthday; blessings on David Colaco; for continuous
healing of Pat Fabella and Pattie Hernandez
Szombat / Saturday (11) Saint Barnabas 7:30 for world peace; for safe vacation, healing & strong relationships; for a
blessing of a safe trip for Jay, Pauline, Aidan and Miles; thanksgiving from Gene and Linda; for †Bernadette Carvalho;
good health and happiness for Peter Carvalho and family 5 PM for Etelka and †Pál
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Komáromy Eleanor, Macsinga Péter
Temetés: †Horváth Sándor (88) temetése június 3-án lesz 1:30-kor a Newediuk temetkezési vállalatnál.
†Császár Julianna (91) temetése június 9-én lesz 11 órakor a Jarrett/Kane temetkezési vállalatnál
Alföldy-Boruss Éva, Bogyay Elemér, Claire Brown, Gazsó Ágnes, Gyenkő család, Hermann József, Horváth Esther,
Jagodits Ferenc, Keddy Piroska, Lovrics Tom, Nádasdy Erzsébet, Nagy Baksh Éva, Patrick McFadden, Phillip and
Shelly Matolcsy, Szűcs Béla, Tresman Steel Ind. Ltd, Vass Charles, Zydron Margit virágmegváltása szerettei emlékére:
†Kenedi Imre. 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 5, 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!
We celebrate the coming of the Holy Spirit, and with it, the birth of the Church, the Body of Christ here on
earth. But do you know fully… do you desire deeply the Spirit? Really? Did you pray for the Spirit? Do you
know what you would like to receive as gift? Do you bring the reconciliation and the Good News to the people? … or there is something what takes the wind from your fantail? Are you stuck in the busy life? Locked
behind the doors of fears, sins… like the apostles? "A Christianity without the hope and courage of the Spirit
is joyless moralism, empty; but with the Spirit: it is life." Imagine the difference and ask for the gifts of the
Spirit what you need the most now!
Do not forget that we start the tiling of the church on the coming Monday, therefore we celebrate the Masses
in the Hall. Thanks for your understanding!
Have a transforming, blessed Pentecost!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN JUNE!
03. First Friday Adoration: 7am-7pm
03-05. Ignatian, silent retreat for young professionals (Pickering, Manresa)
04. 7,30AM: First Saturday Marian Mass followed by Rosary for Peace
4-5PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass with the Holy Trinity Community, prayer for vocations
ShareLife collection
06. WE START THE TILING OF THE CHURCH: Masses in the Hall
11. 4-5PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass
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
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.
“Given that most of the health and safety restrictions in our parishes are no longer in place and the faithful are
able to attend the celebration of the Eucharist once again, the basis for the dispensation from the Sunday
obligation has dissipated and is no longer in effect” - in the Archdiocese of Toronto. Call your friends back
to our Eucharist!
CHARITABLE EXHIBITION OF ATTILA KESZEI – LAST CALL!
The Stations of the Cross and the terracotta picture of the Last Supper above the exit are the works of Attila
Keszei, a Canadian-Hungarian artist, done in the Japanese ‘raku’ style, in 2019-20. The Artist is offering all
beneficiaries of his exhibition for our Church’ tiling. (All pictures could be bought for $50-250.) VISIT
our Gallery and www.artterrastudio.com. We close the exhibition on Monday!
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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