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 24.
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!
E hétvégére újra itthon vagyok egy pihentető otthonlét után. Köszönöm András atya segítséget ebben az
időben!
Múlt vasárnap megismertük Mártát, aki, mint jó házigazda megtesz mindent. Mégis Jézus kimondja, hogy mi a
baja: „sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít.” Sikerült-e a lényegesre időt fordítani: emberi
kapcsolatainkra, a belső csendre és a Jézusra figyelésre!
Próbáltad gyakorolni azt, hogy leteszel a nyugtalanító, nehéz terheidből és próbálsz a lényegesre időt
fordítani: emberi kapcsolatainkra, a belső csendre és a Jézusra figyelésre? Ha igen, akkor meg fogod érezni
az imára a vágyat! Az ima nem más, mint a valóság rábízása Istenre és tőle elfogadni, ahogyan ezt visszaadja
nekünk. Ahogy a tanítványok kérik Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni, kérd te is! (Lk 11,1-13) Ezt fejezi ki a
fenti képen a kedvenc kéztartásom: a kinyújtott, egyszerre befogadó és felajánló kéztartás: az ima kéztartása!
Igy kérem imátokat két kiemelt célra: Először is ezzel a reménykedő, imádságos lelkülettel fogadjuk Ferenc
pápát Kanadában, hogy útja tudjon megbékélést és kiengesztelődést hozni! Másodszor is kérem, hogy
kapcsolódjatok be a szent-ignáci év záró kilencedébe szolgálatunkért, hivatásokért! (Részletek lent)
Áldott, pihentető nyári hétvégét! Szeretettel, Tamás atya
Örömmel láttam, hogy szinte össze is gyűlt a támogatás az elkészült templompadlóra. Ezt a héten ki is kellett
fizetnünk. A hiányzó összeg már csak $26,131.75. Köszönöm az eddigi és kérem további támogatásukat a
gyűjtés befejező szakaszában még!
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Ahogy a tanítványok kérik Jézust, hogy tanítsa
őket imádkozni, kérd te is! Imádkozz azért, hogy tudj szabadon, örömmel, személyes
tapasztalatoddal imádkozni! 2. Merj nagyot kérni imádban! Főleg kérd a Szentlelket életedbe! 3.
Legyen a nyáron is egy stabil, védett idő az imádra! Legyen benne a Szentírás olvasása és esti visszatekintés
a napodra!
A készületben segít 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/AUGUSZTUS - az online programokat külön jelöljük!
22. Szent-ignáci jubileumi évet lezáró imakilenced indítása (július 22-30.)
23. 4PM: Fiatal felnőttek sportja a sportcsarnokunkban, az angol közösséggel.
24. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
10:15AM: Christus vivit III. – beszélgetés András atyával az Erzsébet Gallériában
25. 7:30PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM
26. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
4pm: Pénzügyi Bizottság ülése (féléves zárás) – kérdések küldhetők az irodába vagy tagoknak.
27. 12:30PM: Nagymamák imája, 1-4PM: Nyugdíjas Klub
24-29. Ferenc pápa kanadai apostoli útja – imádkozzunk érte! (részletek lent)
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
02. 6:30-8:00PM: Felnőtt néptánc oktatás a hallban – csak nyáron! Próbáld ki! (Kodály)
05. 7-7PM. Elsőpéntek: szentségimádás (nincs esti mise)
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 csapataink kiscserkész tábora
20. 11AM: Szent István napi mise, ünnep és piknik (Kitchener, Kossuth Ház)
21. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
28. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
A magyar Országgyűlés munkatársainak a delegációja templomunkban. Magyar kenyér vására
29. -szeptember 1: MIK ifjúsági tábor (Rama) – jelentkezés az irodán
SZEPTEMBER
01. 1PM: Belvárosi lelki Nap (Rákóczi Villa: mise és beszélgetés)
02. Elsőpéntek: szentségimádás 7AM-7PM
7PM: "Virágvasárnaptól halottak napjáig" – Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház színdarabja (Hall)
04. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise. MIK Ifjúsági Klub találkozó
10. Midlandi zarándoklat (A buszra jelentkezés az irodán)
11. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise. Délután cserkész-iskolai piknik (Haydon, 5300
Regional 57 Rd.)
IMAKILENCED A SZENT-IGNÁCI ÉV VÉGÉN
Egy nagyszerű, kegyelmi időszak ér véget a jezsuiták és barátaik számára július 31-én: bezárjuk a sok ajándékot hozó Szent Ignác-évet. Álljunk most kilenc egymást követő napon a jó Isten elé, köszönjük a Szent
életében nekünk adott kegyelmeit és kérjük: a mi életünket is halmozza el kegyelmeivel, alakítson minket.
Naponta egy Szent Ignác-i gondolatot imádkozzunk át és beszéljük meg. Ha egy mód van rá, ne egyedül végezzük a kilencedet, hanem keressünk társakat a családban, a baráti körben, a munka- és/vagy lakóhelyen.
Szánjunk 5-10 percet egyéni imára és ha tehetjük, ugyanannyit a lelki beszélgetésre utána. Használhatjuk a
telefont, az internetet is, ha személyesen nem lehet. Igen gyümölcsöző a napi szentmise ezen idő alatt, illetve
egy alapos szentgyónás. A kilenced során naponta kérjük a megújulás kegyelmét a Szent Ignác-i lelkületben
és kérjünk új hivatásokat a magyar provinciába.
A kilencedhez az idézeteket naponta osztjuk meg Facebookon (Az idézetek a Zarándok Zsebkönyv utolsó
9 elmélkedését tartalmazza. A kötet meg is vásárolható az irodán.)
Christus vivit – Beszélgetés-sorozat András atyával
E hetekben Ferenc pápa Christus vivit apostoli buzdításával ismerkedünk meg közelebbről. „Krisztus él!” Ez
a kijelentés döntően meg tudja változtatni az életünket, a múltunkra való tekintést, a jelen megélését és a jövő
tervezését fiatalnak és idősebbnek egyaránt. Minden érdeklődőt vár András Atya vasárnap a mise előtt,
10:15 órától az Erzsébet kiállító terembe!
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NYÁRI KIEMELT PROGRAMOK EGYBEN
nyitvatartás: keddtől péntekig 9-3:30 között és vasárnap 10-10:50 és 12-12:30 között
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
 Nyári irodai
 június 27 –

HUNYADI LÁSZLÓ KIÁLLITÁSA: „Travel and nature photography”
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

képek megvásárolhatók: $250/darab a standard méret (16x20), ezeken kívül van két nagyobb, $400/darab,
illetve a széles panoráma vászonra nyomtatott egy kép $500.
Megtekinthető az Erzsébet Galériában (nyitva: júl 3 - szept. 1. vasárnaponként 9AM-12:30PM)
A TEMPLOMPADLÓZAT KAMPÁNY - FUNDRAISING FOR THE TILING - “LAST CALL”

SZÜKSÉGES/NEEDED: 102,000+HST $
EDDIG MÁR ÖSSZEGYÜLT / DONATION RECEIVED: $87,001.84

Köszönjük az eddigi és kérjük a további támogatásukat a gyűjtés befejező szakaszában
még. 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.
 Listen to the experiences of First Nations, Inuit and Métis peoples across Canada and discuss what you learn
with your family and friends. E.g. a good interview and talk given by Indigenous elder and Catholic Graydon
Nicholas, CM, ONB
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (24) 9:00 for Heinz Schrenk; for the recovery of Varga Emma; for †Czizmazia János and his
deceased family members; for †Kovács János and Erzsébet; for †Barbolyás Lajos; for †Házi Anni; good health,
happiness and safe travel for Ryan Carvalho and family; for Linda and Gene Sazon 11:00 hálából Reizer Mary és Győző
60. házassági évfordulójukra; Laura és Laci házassági évfordulójára; †dr Lendvay Lajosért; †Diosady Irénért; †Fekete
Líviáért
Hétfő / Monday (25) Saint James 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Heinz Schrenk; for †Kelecsényi
Piroska, 2. anniversary; for the healing of Amy Freeman; safe travel for Andy Lee; birthday blessings on Debbie Le
Bleu
Kedd / Tuesday (26) Saint Anne and Saint Joachim 7:30 for our †Jesuits; for Heinz Schrenk; for †Varazsdi Anna,
name day; thanksgiving from Gene and Linda; good health and happiness for Simone Carvalho and family
Szerda / Wednesday (27) 7:30 for Jesuit vocations; for Heinz Schrenk; blessings on Yuen Han and family
Csütörtök / Thursday (28) 7:30 for the conversion of non-believers; for Heinz Schrenk; birthday blessings on Genie
Dsouza and John Tofarides; good health and happiness for Laura Lee and family
Péntek / Friday (29) Saints Martha, Mary and Lazarus 7:30 for our benefactors; for Heinz Schrenk; birthday blessings on Natalie Grace Carvalho
Szombat / Saturday (30) 7:30 for the intentions of Candice Gomez; for world peace; for Etelka and †Pál; †George
Hale; for Heinz Schrenk; blessings on Peter Carvalho and family; for the intentions of Angie Nalepka
Temetés: †Koleszár Marianna (61) gyászmiséje július 23-án lesz 11 órakor templomunkban.
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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 24, 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!
After a needed holiday back to Hungary, I am back. I tried to enjoy hospitality and leave behind the “normal”
distractions and worries. Last Sunday - in the story of Martha and Mary - we learned of the importance of
presence to the other, of stillness, of attentive listening, and of hospitality. Did you experience it or you were
again ‘distracted’, ’worried’, ’ fretting’?
This Sunday Jesus teaches the disciples in the Gospel how to pray to the Father; he also encourages us to
believe that we can ask God for anything. (Lk 11,1-13) It is not about what to pray for but how to pray. Jesus
does not give an abstract answer but he shows his way. His prayer is a Dialogue between persons who love
each other; it is a dialogue based on trust, on Listening and open to commitment. With the gift of persistence,
perseverance in prayer. Do you know it? Look at your prayer: when and how can you ask not only for the gift
but for the Giver himself? Allowing God to give what he would like to give and not what you!
This week let us pray especially for Pope Francis’s visit to indigenous peoples. 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. (Details above)
Have a peaceful summer!
Yours in Christ, Fr Tamas
We continue the last phase of our FUNDRAISING FOR THE TILING OF THE CHURCH. We thank you for
donations and ask for your continuing support! (Details above)
WE INVITE YOU TO JOIN US IN JULY AND AUGUST!
23. 9AM: Rosary Makers (after the adoration)
4PM: YA Dodgeball Game & Potluck.
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!
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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