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 31.
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!
Múlt vasárnap a tanítványokkal együtt Jézus minket is imádkozni tanított Kérted ezt te is? Kipróbáltad a
kinyújtott, egyszerre befogadó és felajánló kéztartást: az ima kéztartását!
A mai evangéliumban Jézus azt kérdezi tőled, hogy mi igazán fontos számodra és mi felesleges? (Lk 12, 1321.) Arra tanít, hogy te fontosabb vagy, mint amit birtokolsz! Vedd észre, hogy a gazdagság nem rossz
önmagában; „baja” az, hogy középpontba tolja magát és nem tudsz szabadulni tőle.
Köszönöm imáitokat Ferenc pápa kanadai útjáért, hogy útja tudjon megbékélést és kiengesztelődést hozni!
(Részletek lent)
A következő 10 napon távol vagyok a fillmore-i cserkész vezetőképző táborban. Köszönöm András atyának,
hogy továbbra is helyettesít!
Áldott, pihentető nyári hétvégét! Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez:
1. Mi tartogatsz feleslegesen az életedben? 2. Mitől lenne jó szabadabb lenned... mit tudsz most
megosztani másokkal?
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.

1

ESEMÉNYNAPTÁR JÚLIUS/AUGUSZTUS - az online programokat külön jelöljük!
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
01. 7:30PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM
02. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
6:30-8:00PM: Felnőtt néptánc oktatás a hallban – csak nyáron! Próbáld ki! (Kodály)
03. 12:30PM: Nagymamák imája, 1-4PM: Nyugdíjas Klub
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. 7PM: gyászmise halottjainkért minden egyes torontói katolikus temetőben (info: Catholic Cemeteries)
17-21 torontói csapataink kiscserkész tábora
20. 11AM: Szent István napi mise, ünnep és piknik (Kitchener, Kossuth Ház)
6,30PM: Torontó, Budapest parki ünnep, kenyérmegáldás, piknik és 8-15PM vetítés: „István a király”
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.)
IMAFELAJÁNLÁS A SZENT-IGNÁCI ÉV VÉGÉN
Jezsuita közösségünk egy jubileumi év végéhez érkezik július 31-én, amikor a cserkészképzés miatt nem leszek veletek. Ilyenkor, Szent Ignác ünnepén, közösségileg megújítjuk azt a Jézus Szívének felajánló imát,
amelyet még P. Arrupe fogalmazott meg 50 évvel ezelőtt, a Társaság felajánlásakor. Kérem, hogy ti is imádkozzatok velünk, értünk és szolgálatunkért! Tamás atya
„Ma megújítjuk a Társaságunk felajánlását Jézus Szívének. Ígérünk neked teljes hűséget és kérjük kegyelmedet, hogy továbbra ugyanazzal a lelkülettel és intenzitással szolgálhassunk téged és Fiadat, mint azt
egykor Ignác és társai tették. Szűz Mária közbenjárása által, és a kereszt előtt, ahol Jézus Krisztus megnyílt
szívének kincseit adja nekünk, Őáltala és Őbenne mondjuk lényünk legmélyéből: Vedd, Uram, és fogadd el
teljes szabadságom, emlékezetem, értelmem és egész akaratom, mindenem, amim van, és amivel rendelkezem. Te adtad nekem mindezt, Neked, Uram, most visszaadom. Minden a Tiéd, rendelkezzél vele egészen
akaratod szerint. Add nekem szereteted és kegyelmed, ez elég nekem.”
NYÁRI KIEMELT PROGRAMOK EGYBEN
 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: „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)
JÓ GAZDAKÉNT – PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Július 26-án tartotta online ülését a Pénzügyi Bizottság. A PB áttekintette az első félév gazdasági beszámolóját. Az első
félév pozitív eredménye 107 ezer dollár, melynek alakulását egy 177 ezer dolláros hagyaték jelentősen segítette. Két
nagyberuházás készült el: A tetőszigetelés munka elkészült, átvéve, kifizetve a korábbi gyűjtésből. A templomi csempézés elkészült, az utolsó munkálatok folynak e héten. A gyűjtés majdnem lefedi már a munkát: a nyár végéig szeretnénk a teljes összeget a jelen gyűjtésből fedezni, hogy ne kelljen a tartalékhoz nyúlni.
A TEMPLOMPADLÓZAT KAMPÁNY - FUNDRAISING FOR THE TILING - “LAST CALL”

SZÜKSÉGES/NEEDED: 102,000+HST $
EDDIG MÁR ÖSSZEGYÜLT / DONATION RECEIVED: $97,156.84

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!
LET US LEARN FROM THE PENITENTIAL VISIT OF POPE FRANCIS!
“On this first step of my journey, I have wanted to make space for memory. Here, today, I am with you to recall the past,
to grieve with you, to bow our heads together in silence and to pray before the graves. Let us allow these moments of
silence to help us interiorize our pain. Silence. And prayer. In the face of evil, we pray to the Lord of goodness; in the
face of death, we pray to the God of life. Our Lord Jesus Christ took a grave, which seemed the burial place of every
hope and dream, leaving behind only sorrow, pain and resignation, and made it a place of rebirth and resurrection, the
beginning of a history of new life and universal reconciliation. Our own efforts are not enough to achieve healing and
reconciliation: we need God’s grace. We need the quiet and powerful wisdom of the Spirit, the tender love of the Comforter. May he bring to fulfilment the deepest expectations of our hearts. May he guide our steps and enable us to advance together on our journey.” (National Post full text)
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (31) 9:00 for Heinz Schrenk; good health and happiness for Ryan Carvalho and family; for Etelka
and †Pál 11:00 Allard Gerry és Mónikáért, 51. házassági évfordulójukra; Kiss Ágnes felgyógyulásáért; †Chanádi
Alfrédért; †Kurencs Annáért; †Kiss Sándornéért; †Gecző Juliannáért; †Gecző Ferenc és Ferencnéért; †Atyai Ferenc és
Ferencnéért; †Atyai Sándor és Sándornéért; †Maczó Máriáért; †Czikajló Márta és László lelki üdvéért; †Elek Ilonáért,
104. születésnapjára; †Tóth Istvánért; Zydron Margitért és családjáért, hálából; Nemes Lajosért és családjáért, hálából
Hétfő / Monday (1) Saint Alphonsus Liguori 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the healing and
protection of Antonia Dytoc and family; for Heinz Schrenk; for the full recovery of Kiss Ágnes; for blessings on Nina
Dioso on her birthday; for complete healing for Gene Sazon; blessings on Jeremy Zou
Kedd / Tuesday (2) Saint Peter Faber 7:30 for our †Jesuits; birthday best wishes for Magdalen Yam; for the full
recovery of Kiss Ágnes; for blessings on Fr Jeff Shannon; good health and happiness for Simone Carvalho and family
Szerda / Wednesday (3) 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Brenner György; for the full recovery of Kiss
Ágnes; birthday blessings on Yuen Han
Csütörtök / Thursday (4) Saint John Mary Vianney 7:30 for the conversion of non-believers; for the full recovery of
Kiss Ágnes; for the intentions of Jeremy Zou; birthday blessings on Fr. Errol Fernandes
Péntek / Friday (5) 7:30 for our benefactors; for †Szepesi Antal; for the protection of unborn children; for the full
recovery of Kiss Ágnes; for Aiden and his family; good health and happiness for Catherine Chang; birthday blessings on
Ingrid DeSales; birthday blessings on Maria Nieveas Casteliero
Szombat / Saturday (6) The Transfiguration of the Lord 7:30 for world peace; for †Vásárhelyi Péter; for †Stephen
Y.L. Chua; for the full recovery of Kiss Ágnes; blessed marriage for Jessica and Vivian Anthony Britto; for †Kathleen
McDonnell; peace and blessings for Catherine Chang; for blessings on Seny and Raffy on their anniversary; for protection and blessings on Alexandra Fowell; blessings on Peter Carvalho and family
Temetés: †Kulcsár Mária (86) temetése augusztus 2-án lesz 2 órakor a York temetőben.
GHD - Whitby Sunray Office virágmegváltása szerettei emlékére: †Majthényi Barbara
Imbert Katalin virágmegváltása szerettei emlékére: †Koleszár Marianna
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 31, 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 taught the disciples how to pray to the Father; he also encourages us to believe that we
can ask God for anything. Did you allow God to give what he would like to give and not what you wish?
This Sunday’s readings are about material things and our attitude towards them. Are they at the centre of our
lives? What is the problem, the sin in this parable? (Lk 12, 13-21) The issue here is not wealth but greed.
‘Greed … is the same thing as worshipping a false God.’ Not only does it deprive others, but it does not lead
to a fulfilled and meaningful life. The rich fool is so totally self-focused that he does not need God. The main
problem with wealth is that it risks taking centre stage in our life, and displacing God from His rightful
position. Sharing with others will make one rich in the sight of God. What really matters is making ourselves
rich in the sight of God.
This week we were praying especially for Pope Francis’s visit to indigenous peoples. This visit was 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. Let us give thanks for the guidance of the Spirit this week and
ask ourselves what can we do for a deeper reconciliation? (Read the text above)
I am away again for 10 days for a scout leadership camp. I thank Fr Andras for replacing me!
Have a peaceful Summer!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN JULY AND AUGUST!
31. 9AM: Sunday Mass in English – Feast Day of Ignatius of Loyola: pray for the Jesuits ministering here!
AUGUST
05. 7AM-7PM: First Friday Adoration
06. 7:30AM: Marian Mass and Rosary for Peace
07. 9AM: Sunday Mass in English
14. 9AM: Sunday Mass in English
17. 7PM: Annual Mass for the faithful departed in all the Catholic cemeteries in GTA (info: Catholic
Cemeteries)
21. 9AM: Sunday Mass in English. 3PM: Haitian Mass in Creole
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 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)
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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