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. május 29.
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!
Az elmúlt héten tettél azért valamit, hogy valóban be tudd fogadni Jézus békéjét... és Szentlelkét? Húsvét
(bűnbocsánat) és Pünkösd (új élet, erő) üzenete világos, de mit kezdünk a mai ünneppel, a
Mennybemenetellel?! Ne légy olyan, mint az égbe meredő galileai tanítványok! Tekints inkább szét a
világodba: hol van szükség igazán a Lélek megújító erejére, békére, gyógyulásra, kiengesztelődésre? (Lk
24,44-53) (A fenti kép számomra egyszerre mutatja azt, ahogy isten felkínálja nekünk ajándékát, a Lelket, és
ahogy nekünk ki kell ürítenünk kezünket, szívünket, hogy befogadjuk ezt!)
Szívből köszönöm sokak imáját és segítséget az ukrán menekültek befogadásához, hiszen ők valóban
rászorulnak most a segítségre! Csütörtökön szerencsésen megérkeztek, akik támogatására vállalkoztunk. Hála
Istennek, az első hónapra megkaptunk egy magyar lakást, ahol már el is indult az első iratok beszerzése, a
várossal való ismertetés. Szeretnénk vasárnap a 11 órás misén és utána bemutatni az édesanyát és fiait (egyik
8., a másik 10. osztályos). Aki szeretne velük megismerkedni azokat várjuk az udvaron! Mivel most egyelőre
egy bútorozott kis lakást kaptunk, igy konkrét segítség inkább a hétköznapi élethez kellene: használt PC/laptop
az iskolai tanuláshoz, városi kerékpár a helyi közlekedéshez - ha éppen akad valakinél ilyen…
Ünnepeljük a magyar hősöket: e napon 1917 óta azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az
életüket áldozták Magyarországért.
Áldott, pihentető hétvégét! Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. A te életedben, illetve a környezetedben hol
van szükség megbocsátásra, kiengesztelődésre? 2. Valld meg hitedet, ahogy Jézus kéri! 1. Találd meg
hitvalló társaidat munkahelyeden, szomszédságban!
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 MÁJUSBAN FERENC PÁPÁVAL A FIATALOK HITÉÉRT, hogy akik az élet
teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés
mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot.
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ESEMÉNYNAPTÁR MÁJUS / JÚNIUS - az online programokat külön jelöljük!
27. 6-9PM: Kanadai Magyar Amatőr Színházi Fesztivál a Magyar Házban
28. 9,30AM: Magyar Iskola online. 1PM: Cserkész kirándulás
9AM-5PM: Plébániai kirándulás (Kitchener, St Jacobs’ mennonita vásár és találkozás a Kossuth
Házban a helyi magyar közösséggel. Közös busszal utazunk, az ára: 35CAD). Jelentkezés az irodán.
3-7,30PM: Kanadai Magyar Amatőr Színházi Fesztivál a Magyar Házban. 8PM: Gálavacsora
6PM: Zenei Vesperás: orgonál William Maddox - Johann Sebastian Bach (1685-1750): Prelude and
Fugue in G major, BWV 541. George Frederick Handel (1685-1759), arr. O. Peasgood (1902-1962): Organ
Concerto in B=, Op. 4, no.2. Sinfonia Allegro; Adagio, e staccato; Allegro, ma non presto. Felix Mendelssohn
(1809-1847): Sonata #2 in C minor, Op. 65. Grave; Adagio; Allegro maestoso e vivace; Fuga

29. 9 és 11AM: Szentmisék. Hősök napja. Találkozás a támogatott ukrán családdal.
12,15-3PM: vasárnapi kétórás családos túra a Rouge Valley-ban. Indulás a templomtól kocsikkal
12,15pm. Szervező: Szedlák Béla és Rémiás János
30. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
31. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM. 7,30PM: Kodály tánc
JÚNIUS
01. 11,30AM: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub. 7,30PM: Kodály
02. 1PM: Belvárosi Mise a Rákóczi Villában. 7,30PM: Kodály tánc
03. Elsőpéntek – 7AM-7PM: Szentségimádás. 7PM: Mise, 7,30-8.30PM: Taize-i ima. 7,30PM: Kodály
03-05. Ignatian, silent retreat for young professionals to help deepen your relationship with God & to
grow in knowledge of God’s desires for your life. Date: JUNE 3-5, Place: Manresa, Pickering. Spiritual
direction by Fr. John O’Brien, S.J. Register: https://tinyurl.com/silentignatianretreat2022. Suggested
offering: $235. Includes: two nights accommodation, meals, talks and optional spiritual direction.
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 június 1-ig!
2PM: Trianoni megemlékezés a Magyar Házban
4PM: Mérnökegyesületi előadás: Varnus Xavér bemutatja „belülről” az orgonánkat.
06. INDUL A TEMPLOM PADLÓ CSEMPÉZÉSE – MISÉK A HALLBAN!
11. Iskola ballagás. 1,30-5,30PM: Cserkész-Piknik (Serena Gundy Park). 2,30PM: Helikon Ballagás
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
JÓ GAZDAKÉNT
1. Az EGYHÁZTANÁCS május 25-i megbeszélésén átbeszéltük az elmúlt és az előttünk álló programokat.
Részleteiben pontosítottuk a nyári miserendet és benne a vasárnapi reggeli mise megtartását azzal, hogy ide
áthozzuk az előesti angol misét (részletek lent). Közösségünk szociális szolgálataira is reflektáltunk, különös tekintettel a Karitász megújítására egy olyan időben, amikor egyre több kérés érkezik hozzánk. (Most
az ukrajnai menekültek támogatását egyeztettük, aminek részletei külön olvashatók.)
2. A MŰSZAKI-ÉPITÉSI BIZOTTSÁG május 25-i megbeszélésén áttekintettük a folyamatban lévő és
tervezett felújításokat, különös tekintettel a templom padlózat júniusi cseréjének előkészítésére.
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3. A héten elkészült a FALIKÚT a hall-ban, ami hűtött és tisztított ivóvizet ad iváshoz és a vizes palackok
megtöltéséhez. Reméljük, hogy ezzel tudjuk csökkenteni a környezetre káros műanyagos palackok használatát.
4. A KONYHAI SZELLŐZTETŐ cseréje is megtörtént: ez nemcsak a főzéskor elhasznált levegő jobb elszívását biztosítja, hanem az erősebb légbefújást is, télen melegített levegővel.
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!
 MÁR ÖSSZEGYÜLT / DONATION RECEIVED: $59,560
EDDIG
$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;>
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 (29) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; Balogh Zsuzsa felgyógyulásáért; Varga Emma felgyógyulásáért; az
első és második világháborúban elhunyt hősökért; †Marton Irmáért; †Lents Annáért, 7. évforduló; †dr. Heim Tiborért, 3. évforduló;
†dr. Házi Jenőné édesanyáért; †Pál szülőkért és testvérekért; good health and happiness for Ryan Carvalho and family; for †Vernon
Dsouza 11:00 Koleszár Marika felgyógyulásáért; Varga Emma felgyógyulásáért; az első és második világháborúban elhunyt hősökért; †id. Varga Istvánért; Melkó család tagjaiért; †Radvánszky Lászlóért; †Simon Józsefért, 2. évforduló; †Meszesán Mihályért,
évforduló; †Füzéry Lajosért; †Honvári Józsefért
Hétfő / Monday (30) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; safe travels for Peter Carvalho; for †Mathew Braganza; for
safe vacation, healing & strong relationships; for †Joseph Foe Tji Soe 40. anniversary; for †Cliffird Sampson; for the successful
surgery of Khemchand Ramdass
Kedd / Tuesday (31) Visitation of the Blessed Virgin Mary 7:30 for our †Jesuits; for †Harasti Tomi; for safe vacation, healing &
strong relationships; for †Jikay
Szerda / Wednesday (1) Saint Justin 7:30 for Jesuit vocations; for safe vacation, healing & strong relationships; for blessings on
Fr Jeff Shannon on his birthday
Csütörtök / Thursday (2) 7:30 for the conversion of non-believers; for safe vacation, healing & strong relationships; for the
successful surgery of Gizi
Péntek / Friday (3) St. Charles Lwanga & Companions 7:30 for our benefactors; for the protection of unborn children; for safe
vacation, healing & strong relationships for †Theodolina Carvalho 7 PM Mészáros, Kelecsényi és Kovács családok élő és †tagjaiért;
Aiden-ért és családjáért
Szombat / Saturday (4) 7:30 for world peace; for Éva, birthday; for safe vacation, healing & strong relationships; 50 th wedding
anniversary blessings on Maria and Deacon Michael Genaro 5 PM for Etelka and †Pál
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Sliwinski Matthew, Turner Melina
Temetés: †Kenedi Imre (88) gyászmiséje május 31-én lesz 11 órakor templomunkban.
Monozlai család, Hersics Zita, Sylvia Shapiro virágmegváltása szerettei emlékére: †Kovács István. International Brotherhood of
Electrical Worker’s Local 353, Berényi Péter és Moira, Jean Messore, Wurdits Steve virágmegváltása szerettei emlékére: †Csupor
Kálmán. Göncz Mária, Juretic Mária, Kocsis Katalin és Ferenc, Regner Tibor és Marika virágmegváltása szerettei emlékére:
†Horváth István. Simkó Katalin virágmegváltása szerettei emlékére: †Honvári József. George Wyhovszky foundation in memory
of †Wyhovszky György. Bukovec Magdi virágmegváltása szerettei emlékére: †Engyel Terézia. 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 MAY 29, 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!
Thanks for Deacon Juan Ruiz, SJ, praying with us last Saturday. Let us pray for him since he will be ordained at 10:00am on Saturday, June 11, at Saint Francis Xavier College Church in Saint Louis, Missouri. He
will be celebrating his first Mass at the same church the following morning at 9:00am.
We would like to say thanks for all prayer and support for the refugee family from Ukraine: they arrived
safely on Thursday, and we were able to find a temporary home for them, thanks to God!
Easter and Pentecost have clear messages: the promise of forgiveness and new life for us, the gift of the
Spirit to us. It is not quite so clear what the Ascension has to offer us? … It is about a new mode by which
Christ can be present to us, intimate, yet universal and ‘interceding for us at the right hand of the Father’.
The Ascension revealed that man could be divinized and dwell eternally with God. Imagine it as a movement
toward the above into which we are all called!
I invite you cordially to the Music Vesper of the organist William Maddox, on Saturday at 6PM!
Have a peaceful, blessed Eastertide! Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN MAY AND JUNE!
28. 4-5PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass
6PM: Music Vesper: William Maddox, organ - Johann Sebastian Bach (1685-1750): Prelude and Fugue
in G major, BWV 541. George Frederick Handel (1685-1759), arr. O. Peasgood (1902-1962): Organ
Concerto in B=, Op. 4, no.2. Sinfonia Allegro; Adagio, e staccato; Allegro, ma non presto. Felix
Mendelssohn (1809-1847): Sonata #2 in C minor, Op. 65. Grave; Adagio; Allegro maestoso e vivace; Fuga
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
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 May for Faith-Filled Young People, called to live life to the fullest; may they
see in Mary’s life the way to listen, the depth of discernment, the courage that faith generates, and the dedication
to service.
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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