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. július 10.
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 Friday 9:30-3:30; Sunday 10-12:30
Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Csodás volt az elmúlt hétvégén együtt örülni a (majdnem) kész templompadlózatnak, látni azt, hogy tetszik
nektek! Köszönöm mindazoknak, akik anyagilag segítetteték e munkát, akik a takarításban segítettetek és akik
imádkoztatok sikeréért! Jó volt a hálaadó, évzáró mise után együtt hallgatni a varázslatos koncertet –
éreztétek, hogy mennyivel tisztább lett az ének vagy az orgona hangja azáltal, hogy nem kárpit van a földön?
Múlt vasárnap Jézus előre küldte a tanítványokat. A tanítványság kitörő öröm-tapasztalata, hogy Isten ereje
már működik köztünk! Működik benned? Békét hordozol? Megosztod ezt felebarátoddal? valóban? ...
konkrétan?... minden felebaratáddal? Egyáltalán észreveszed őt... szenvedését és örömét… vagy elmész
mellette érzéketlenül? A felebaráti szeretet csodálatos példabeszéde az irgalmas szamaritánusról erről szól
(Lk. 10,25-37).
Én közben hazaindultam egy kis pihenésre. Fogadjátok szeretettel András atya szolgálatát és ti is pihenjetek!
Áldott hétvégét! Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez:
Gondold át, hogy ki mellett mész el naponta, úgy, hogy közben elfordítod el fejedet? Hol vagy közömbös, hol takarod el szívedet? Tégy hasonlóan, ahogy az irgalmas szamaritánus, ahogy Jézus!
A készületben segít a szerdai BIBLIAÓRA, a szombati kétperces ÜZENET. A 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 JÚLIUSBAN FERENC PÁPÁVAL az IDŐSEKÉRT, akikben népük gyökerei és
emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és
felelősséggel tekintsenek a jövőre.
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ESEMÉNYNAPTÁR JÚLIUS - az online programokat külön jelöljük!
04-22. Tamás atya hazai szabadságon, helyettesíti Törő András atya
10. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
10:15AM: Christus vivit I. – beszélgetés András atyával az Erzsébet Gallériában
9-17. Nyugat-kanadai cserkésztábor (nagycserkészek)
11. 7:30PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM
12. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
13. 12:30PM: Nagymamák imája, 1-4pm: Nyugdíjas Klub.
17. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
10:15AM: Christus vivit II. – beszélgetés András atyával az Erzsébet Gallériában
18. 7:30PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM
19. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
20. 12:30PM: Nagymamák imája, 1-4pm: Nyugdíjas Klub
23. 4 PM: Fiatal felnőttek sportja a sportteremben, közösen az angol közösséggel. Jelentkezés előre ITT.
24. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
24-29. Ferenc pápa kanadai apostoli útja
28.- augusztus 7: Cserkész vezetőképző tábor, Fillmore (Tamás atya ekkor újra távol)
31. Loyolai Szent Ignác ünnepe - 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
AUGUSZTUS
05. 7-7PM. Elsőpéntek: szentségimádás
07. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
14-21 Cifra ifjúsági tábor, 21-28 gyerek Cifra tánctábor (Rama)
14. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
17-21 torontói kiscserkész tábor
29. -szeptember 1: MIK ifjúsági tábor (Rama)
Christus vivit – beszélgetés András atyával
Az elkövetkező vasárnapokon (július 10., 17., 24., 31.) Ferenc pápa Christus vivit apostoli buzdításával ismerkedünk meg közelebbről. Alapvető, közismert, már-már közhelyes üzenetet fogalmaz meg a Szentatya:
Krisztus él. De ha engedjük, hogy a tényszerű kijelentés magával sodorjon, akkor rádöbbenhetünk, hogy ez a
kijelentés döntően meg tudja változtatni az életünket, a múltunkra való tekintést, a jelen megélését és a jövő
tervezését fiatalnak és idősebbnek egyaránt.
2018 október 3-28 között, Rómában püspöki szinódust tartottak a fiatalok, a hit és a hivatás kérdéseiről. Ezt
követően Ferenc pápa Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, 2019. március 25-én a loretói kegyhelyen írta
alá a fiatalokkal foglalkozó legújabb egyházi dokumentumot. „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre,
mondja Jézus, és ilyet csak egy fiatalember mondhat”, állapította meg Jézus mindhalálig tartó fiatalságának
szentelt írásában Hans Urs von Balthasar, s ezzel a fiatalságról gondolkodó nagy keresztény hagyományhoz
kapcsolódott. A téma az Egyház és a hívő ember fiatalságának fontosságát hangsúlyozó ókeresztény szerzőktől egészen a regényíró Georges Bernanosig nyomon követhető, aki azt vetette kortársai szemére, hogy „az
evangélium mindig fiatal, ti viszont reménytelenül vének vagytok”. Ferenc pápa apostoli buzdítása ezt a rendkívül gazdag hagyományt élteti tovább.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel hívok és várok vasárnap a mise előtt, 10:15 órától az Erzsébet kiállító terembe!
NYÁRI PROGRAMOK EGYBEN
 Nyári irodai nyitvatartás: keddtől péntekig 9-3:30 között és vasárnap 10-12:30 között
 június 27 – szeptember 2. Rooks to Cooks (főző tábor gyerekeknek: https://www.rookstocooks.ca) &
Snapology (lego és robotika tábor gyerekeknek) napközi nyári táborok
 Július 28- augusztus 7: Cserkész vezetőképző tábor, Fillmore
 Augusztus 14-21 Cifra 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
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HUNYADI LÁSZLÓ KIÁLLITÁSA
Hunyadi László 1979-ben Kolozsvárott született és ott is végezte el a földrajz szakot. 2009 óta él Kanadában.
A fotózás régóta hobbija. A Canadian Geographic Magazine versenyén a „Best of Canadian Wildlife Pictures”
(macro category) díjat nyerte el 2013-ban. A képeken rajta vannak az árak.
A képek megvásárolhatók: $250/darab a standard méret (16x20), ezeken kívül van két nagyobb, $400/darab,
illetve a széles panoráma vászonra nyomtatott egy kép $500.
Hunyadi László: „Travel and nature photography” kiállítása megtekinthető az Erzsébet Galériában
(nyitva: júl 3 - szept. 1. vasárnaponként 9AM-12:30PM)
A TEMPLOMPADLÓZAT CSERE KAMPÁNY - FUNDRAISING FOR THE TILING

SZÜKSÉGES/NEEDED: 102,000+HST $
EDDIG MÁR ÖSSZEGYÜLT / DONATION RECEIVED: $81,842.00

Kérjük és köszönjük további támogatásukat! Köszönjük, hogy már sokan támogatták is
ezen cél megvalósítását. Az erre adakozók neve egy-egy csempelap hátulján került megörökítésre.
We thank you for this and your continued support!
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 24-29. 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 (10) 9:00 heartfelt gratitude to all those who prayed and still praying for Klara’s health; for the

complete healing of Klára Kelecsényi; for Heinz Schrenk; birthday blessings on Melissa Gomes; †Clare Dsa;
†Theresa Josephine Leela Jeganathan; †Varga Ferenc 11:00 a Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; Júliáért;
Hanna születésnapjára; hálából Quinn Isabella születséért; Kovács Klári felgyógyulásáért; Bukovec Magdiért;
Rozinka István felgyógyulásáért; †Bognár Lászlónéért évf.; †Varga Ferencért; †ifj. Deutsch Lajos 42. évf.
Hétfő / Monday (11) Saint Benedict 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Heinz Schrenk; for
the healing of Harley Sazon; for the healing of Kovács Klári; blessings on Ryan Carvalho and family; for
God’s blessings on Fr. András Törő; for blessings on Lavina Gomes
Kedd / Tuesday (12) 7:30 for our †Jesuits; blessings on the 19th wedding anniversary of Angel and Luz
Maria; for Heinz Schrenk; for the healing of Kovács Klári; blessings on Simone Carvalho and family; for
blessings on Jane and Jing Linay on their anniversary; for God’s blessings on Alex and Rosie Hone
Szerda / Wednesday (13) 7:30 for Jesuit vocations; for Heinz Schrenk; for the healing of Kovács Klári; good
health and happiness for Catherine Chang; blessings on Georgia and Jennifer Hellawell; for blessings on
Eloisa Deang on her birthday; for God’s blessings on Janine and Mark; for a safe trip for Leonor Dytoc
Csütörtök / Thursday (14) 7:30 for the conversion of non-believers; for Heinz Schrenk; for the healing of
Kovács Klári; birthday blessings on Frank Lee; for blessings and protection on Adelaide and her daughters
Péntek / Friday (15) Saint Bonaventure 7:30 for our benefactors; for Heinz Schrenk; for the healing of
Kovács Klári; blessings on Marie Heard and family; for Júlia; for the soul of Gard Florendo
Szombat / Saturday (16) 7:30 for world peace; for Etelka and †Pál; for Heinz Schrenk; for the healing of
Kovács Klári; blessings on Peter Carvalho and family; for good health for Magdalen Yam

Temetés: †Sárvári Éva gyászszertartás Kane-Jerrett halottasháznál július 11-én 20 órakor
Marrelli family, Rajotte-Nadasdy Erzsébet, Somlai István és Anna, Török László és Erzsébet
virágmegváltása szerettei emlékére: †Majthényi Barbara
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 JULY 10, 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!
Last Sunday Jesus sent the seventy to their mission with an attitude of peace and freedom. To bring peace and
be prepared to accept hospitality. But Jesus also warns them to be prepared for no welcome. Difficult task,
since they had to trust in the people’s hospitality and in God! Imagine this new way of life for you!
This Sunday the Gospel (Lk 10,25-37) challenges us to take our faith more directly. We are called to love God
with all our heart, soul and being. Note that this love is to be demonstrated not only in how we relate to
ourselves but in how we relate to our neighbour. Jesus wants us to be aware that his Spirit of love is being
expressed in the world by people we might even hold in contempt. There are no limits to God’s love, and
God will always find a way to break through the barriers of our fear and prejudice. This challenge may seem
overwhelming, but we are not alone. We are one in Christ. Let us encourage and support each other through
prayer, confident that God’s law of love will be our guide. Just try it!
I am now in my vacation; please welcome Fr András who is replacing me.
Have a peaceful summer!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN JULY!
04-22. Fr Tamas is on vacation in Hungary, replaced by Fr. András Törő
10. 9AM: English Mass
17. 9AM: English Mass. 3PM: Haitian Mass in Creole
23. 9AM: Rosary Makers (after the adoration)
4PM: YA Dodgeball Game & Potluck. Register HERE!
24. 9AM: English Mass.
24-29. Pope Francis’s visit to indigenous people in Canada (details above)
AUGUST
05. 7am-7pm: First Friday Adoration.
06. 7,30AM: Marian Mass and Rosary for Peace
PRAY WITH POPE FRANCIS in July for the ELDERLY, who represent the roots and memory of a people;
may their experience and wisdom help young people to look towards the future with hope and responsibility.
Photo exhibition in our Elizabeth Gallery: Hunyadi László: „Travel and nature photography” exhibition
(open: July 3 - Sept. 1. On Sundays, 9AM-12,30PM)
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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