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 3.
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!
A múltheti evangéliumunkban Jézus téged is hívott egy teljes, egy mély, egy végleges elköteleződésre. A meghívás, követés neked szólt. Döntöttél, hogy rendezed életedben, hogy mi a fontos? ... A most vasárnapi evangéliumban Jézus erővel ruházza fel és az úton előre küldi a tanítványokat: akarsz-e köztük lenni vagy maradsz
bámészkodni az útszélen? Félsz-e valamitől, ami lehúz vagy mersz elindulni „üres tarisznyával”, teljesen
Istenre bízva magadat? (Lk 10.1-9)
A templomburkolás (majdnem) befejeztével most hétvégén már fent, a megújult templomban misézünk:
nemcsak a megújult, megszépült templombelsőt vehettük birtokba, hanem tiszta szívvel köszönhetjük meg az
elmúlt évet! A jövőbe vetett bizalmunkat fejezi ki épületeink megújítása is. A covid miatti megállás után
egyszerre készült el most a tetőszigetelés és a templomi burkolatcsere. Ez utóbbi számomra a közös döntés és
felelősségvállalás új szintjének egy szép példája lett, hiszen mivel ez egy mindenkit érintő változást hozott,
ezért ezt egy széleskörű konzultáció alapozta meg. Most láthatjuk a szép eredményt és azt, hogy e fontos
munkát rengeteg ember (több mint 100 ember) apró adománya tette ezt lehetővé: köszönet érte!
Van miért hálát adnunk! Július első vasárnapján mindezt megköszönjük a hálaadó szentmisénkkel, illetve
délben Dóbisz Áron orgonaművész és Samodai Bence János trombitaművész csodálatos koncertjével. 1
órakor Hunyadi László fotókiállításának megnyitójával indítjuk újra a kiállításainkat. Várunk szeretettel!
A héten szerencsésen megérkezett dr Törő András atya, aki június 28 és augusztus 22 között lesz nálunk, igy
ő helyettesít a szabadságom, illetve a nyári táborok alatt. András atya a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
papja, püspöki helynök, egyetemi lelkész. Kérem, hogy fogadjátok szeretettel!
Áldott hétvégét! Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Béke és megbocsátás embere vagy-e vagy te is
hiányt szenvedsz ezekben? 2. Ismersz-e valakit, akinek szüksége van Isten békéjére és hogy hallja Isten szavát? Segíted-e őt?
A készületben segít a szerdai BIBLIAÓRA, a szombati kétperces ÜZENET. A hálaadó mise és koncert ITT
látható. 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.
1

ESEMÉNYNAPTÁR JÚLIUS - az online programokat külön jelöljük!
01. 7AM-7PM: elsőpénteki szentségimádás (Hall). (Nem lesz Taizei ima!)
9AM-6PM: templom nagytakarítás a csempézés után – jelentkezés az irodán!
2-16. KMCsSz Nyári Magyar Iskolatábor, Fillmore (https://iskolatabor.org/)
02. 2PM: Szülői Klub: "Feedback" azaz hogyan adjunk pozitív visszajelzést?
03. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise, a megújított templom megáldása.
12PM: Koncert Dóbisz Áron orgonaművész és Samodai Bence János trombitaművész
vendégszereplésével. Műsoron a következő szerzők művei fognak szerepelni: J.S.Bach, Antonio Vivaldi,
G.Ph. Telemann, Alexander Guilmant, Bartók Béla, Antalffy-Zsiross Dezső, Magda Dávid (1984), Nagy
István (1982). A koncert a Nemzeti Kulturális alap támogatásával valósul meg. A koncerten
megvásárolható a művészek CD lemeze.
1PM: Hunyadi László: „Travel and nature photography” kiállítás megnyitó (nyitva: júl 3 - szept. 1.)
04-22. Tamás atya hazai szabadságon, helyettesíti Törő András atya
04. 7:30pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
05. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
06. 12PM: Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub.
10. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
9-17. Nyugat-kanadai cserkésztábor (nagycserkészek)
17. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
24. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
28.- augusztus 7: Cserkész vezetőképző tábor, Fillmore
31. Loyolai Szent Ignác ünnepe - 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
TOVÁBBI NYÁRI PROGRAMOK ELŐZETESE
 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 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
VENDÉGPAPUNK, DR TÖRŐ ANDRÁS BEMUTATKOZÁSA
Szeretettel köszöntöm Önöket!
Törő András atya vagyok, Debrecenből érkeztem a nyári időszakra a Szent Erzsébet
Római Katolikus Plébániára. A Cívis Városban a Püspöki Hivatal irodaigazgatójaként,
az egyetem lelkészeként, szakkollégium igazgatójaként és az egyházmegye ifjúsági
lelkészeként tevékenykedem.
Örömmel és várakozással jöttem ide. Örömmel, mert tapasztalatom szerint minden
utazás, találkozás gazdagít, több lesz általa az ember, olyan dolgokat is észre tud venni, melyeket az elmozdulás nélkül lehet soha nem tudott volna. A várakozás vegyül
némi izgalommal is, hiszen az utazásom egyik célja, hogy az angol nyelvet jobban
elsajátítsam, megismerkedjek a helyi változatos kultúrával.
Előre is köszönöm mindenki nyitottságát, mellyel fogadnak és bízom benne, hogy sokukat sikerül majd megismernem ebben a két hónapos időszakban.
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Balassi Bálint ösztöndíjprogram 2022/2023
A napokban meghirdetésre került a KKM Balassi Bálint-ösztöndíjprogram Márton Áron ösztöndíjas érettségifelvételi előkészítő képzés 2022/2023-as tanévre vonatkozó pályázata. A pályázat beadási határideje: 2022.
augusztus 3. https://balassischolarship.kormany.hu/kulhoni-magyarok-felsooktatasi-elokeszito-palyazatok
A TEMPLOMPADLÓZAT CSERE KAMPÁNY - FUNDRAISING FOR THE TILING

SZÜKSÉGES/NEEDED: 102,000+HST $

EDDIG MÁR ÖSSZEGYÜLT / DONATION RECEIVED: $79,812.00



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. 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 (3) 9:00 for Heinz Schrenk 11:00 Bukovec Magdiért; Kovács Kláriért; Hanna
születésnapjára; †László születésnapjára, †Szendi Lajosért és Icáért; élő és †Szendi és Szervó
családtagokért; †Gál Lajos és feleségéért; †Balogh Andrásért; †Nádudvari Istvánnéért; †Benkő Pál
Györgyért; élő és †Benkő családtagokért; †dr. Mészáros Endrénéért (Éva); a tisztítótűzben szenvedő
lelkekért
Hétfő / Monday (4) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the healing and protection of
Antonia Dytoc and family; for the future marriage of Anna; for Heinz Schrenk
Kedd / Tuesday (5) 7:30 for our †Jesuits; for Heinz Schrenk
Szerda / Wednesday (6) 7:30 for Jesuit vocations; for Heinz Schrenk
Csütörtök / Thursday (7) 7:30 for the conversion of non-believers; for Heinz Schrenk
Péntek / Friday (8) 7:30 for our benefactors; for Heinz Schrenk
Szombat / Saturday (9) Saint Augustine Zhao Rang and Companions 7:30 for world peace; for Etelka
and †Pál; for Heinz Schrenk
Temetés: †Majthényi Barbara gyászmiséje július 2-án lesz 14 órakor templomunkban
Brown Allan, Irene és Judy virágmegváltása szerettei emlékére: †Csupor Kálmán
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 26, 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!
In the Gospel story, Jesus speaks of the urgency and magnitude of the task of proclaiming his message to all
the people. He sends out the 72 disciples to prepare the way for him and to spread his peace. On their return,
Jesus reminds the rejoicing disciples that their success lies in his power working through them, not in their
own strength. They are to announce the Good News to towns and places before Jesus himself visits them on
his way to Jerusalem. The seventy go with an attitude of peace and freedom. Bring peace and be prepared to
accept hospitality. But he 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!
From Monday for 20 days, I will be on vacation in Hungary, replaced by Fr. András Törő. Please welcome
him.
Please join us on this Sunday at 12pm for a Year-End Concert with Áron Dóbisz (organ) and Bence János
Samodai (trumpet).
Have a peaceful blessed long weekend!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN JULY!
01. 7am-7pm: First Friday Adoration. 7,30AM: Marian Mass and Rosary for Peace.
9AM-6PM: CLEANING OF THE CHURCH
03. 9AM: English Mass
12pm: Year-End Concert with Áron Dóbisz (organ) and Bence János Samodai (trumpet) J.S.Bach,
Antonio Vivaldi, G.Ph. Telemann, Alexander Guilmant, Bartók Béla, Antalffy-Zsiross Dezső, Magda
Dávid (1984), Nagy István (1982).
1PM: Hunyadi László: „Travel and nature photography” exhibition (open: July 3 - Sept. 1.)
04-22. Fr Tamas is on vacation in Hungary, replaced by Fr. András Törő
17. 9AM: English Mass. 3PM: Haitian Mass in Creole
23. 9AM: Rosary Makers (after the adoration)
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.
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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