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. augusztus 21.
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
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 Jézus azt mondta fiatalos hevülettel, hogy: „Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre.” (Lk 12,
49-53) Veszélyes beszéd! Ég benned Jézus szeretetének lángja vagy már elaludt? Érzed-e a belső lángot, ami
erőt ad, hogy jobbá tedd a világot körülötted! Vagy akadályoz a külvilág elvárása? Most arra hív Jézus, hogy
„törekedjünk bemenni a szűk kapun!” (Lk13,22) Ó, ez nem még több tolakodásra buzdít, hanem hogy merd
akkor is vállalni az utad, ha a többség, a „mainstream” másfelé akarna sodorni! Közelebb kerülni Jézushoz,
elköteleződni mellette. Akkor is, ha lemondással jár… (A fenti kép ezt a jézusi alternatívat mutatja számomra.)
A vasárnapi 11 órás misén és utána búcsúztatjuk Törő András atyát. Gyertek, hogy együtt tudjuk
megköszönni neki, hogy velünk volt e két hónapban és szolgálta közösségünket!
Áldott, pihentető nyári hétvégét! Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez:
1. Mikor választottad utoljára tudatosan a „szűk” kaput, a nehezebb utat Jézusért?
2. Miben kell edzened, hogy ezt megtehesd a jövőben?
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 AUGUSZTUSBAN FERENC PÁPÁVAL a kis- és középvállalkozókért, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.
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ESEMÉNYNAPTÁR AUGUSZTUS, SZEPTEMBER - az online programokat külön jelöljük!
14-21 Cifra ifjúsági tábor, 21-28 gyerek Cifra tánctábor (Rama)
17-21 torontói csapataink kiscserkész tábora
20. 12PM: Szent István napi mise (Tamás atya), ünnep és piknik (Kitchener, Kossuth Ház: 979 Kossuth Rd,
Cambridge, ON N3H 4R6)
6,30PM: Torontó, Budapest parki ünnep, kenyérmegáldás, piknik és 8,15PM: „István a király” film vetítés
21. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
12PM: Törő András atya búcsúztatása a nyári szolgálata után (Cafe az udvaron)
2PM: Szent István napi ünnep a Hamptoni parkban. Mise (Nagy László atyával) majd lángos (Haydon,
5300 Regional 57 Rd.)
22. 7:30PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM
23. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
6:30-8:00PM: Felnőtt néptánc oktatás a hallban – csak nyáron! Próbáld ki! (Kodály)
24. 12:30PM: Nagymamák imája, 1-4PM: Nyugdíjas Klub. 8PM: Egyháztanács: kérdéseket, javaslatokat
jelezzétek a tagok felé!
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 (Orilia/Rama)
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. Cserkész-iskolai piknik (Haydon, 5300 Regional 57 Rd.)
11. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise
23. 7PM: Romungro: Örökség koncert
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
 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)
MAGYARTANÍTÁS - JELENTKEZTÉL MÁR?
 A SZENT ERZSÉBET HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA tanárt, munkatársakat keres szeptembertől.
Tapasztalt tanítók jelentkezzenek Zydron Veronikánál: zydronv@gmail.com.
 JELENTKEZÉS:
 A SZENT ERZSÉBET ISKOLÁBAN szeptembertől az oktatást élőben fogjuk folytatni, Zydron
Veronika vezetése alatt. Óvodásokat 3 éves kortól szívesen látunk!
 Várjuk a középiskolásokat a HELIKON GIMNÁZIUMBA, amely idén szeptembertől immár
mindegyik osztállyal a Szent Erzsébet plébánián tartja óráit! A programban sikeresen résztvevő
diákok a középiskolai diploma megszerzéséhez felhasználható “credit”-et kapnak. Az osztályok a
9/10., 11. és 12. évfolyam szintjén indulnak, terveink szerint személyes oktatás formájában, szombat
délelőttönként. Információ: education@heliconsociety.com; Reitner Beáta 416 225 3300 x 302. A beiratkozási űrlap a plébániai irodán.

2

 MAGYARTANÍTÁS A TORONTÓI EGYETEMEN - Learn Hungarian at the University of Toronto
A Torontói Egyetem Magyar Programja szeretettel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő egyetemi hallgatók
jelentkezését. A 2022-2023-as akadémiai évben magyar nyelv kezdőknek (Introductory Hungarian —
HUN100Y) és magyar nyelv haladóknak (Advanced Hungarian — HUN310Y) címmel tartunk kurzusokat.
További információ: eva.tomory@utoronto.ca Learn Hungarian through the University of Toronto’s Hungarian program. During the 2022-2023 academic year, the program is offering Introductory Hungarian
(HUN100Y) and Advanced Hungarian (HUN310Y). For further information contact
eva.tomory@utoronto.ca
ŐSZI TERVEZÉS
E két témában várunk segítséget:
 Komolyan készülünk az októberi Magyar Örökség Hónapra. A célunk, hogy minél jobban meg
tudjuk ezt a csodás örökséget mutatni nem magyar hátterű ismerőseiteknek, környezetünknek. Aki szeretne az előkészítésbe bekapcsolódni, az jelezze ezt Tamás atyának vagy az irodán.
 A nyári miserendben összekapcsoltuk a vasárnap reggeli magyar és angol misét. Erre nagyon sok
megerősítő visszajelzést és további kérést, ötletet kaptunk. Ezek azt mutatják, hogy tartsuk meg a nyáron bevezetett miserendet, a vasárnap reggeli angol misével. Várunk még további kérdéseket, javaslatokat ezzel kapcsolatban!
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)
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (21) 9:00 for †Mátés Ernő; peace, health and happiness on Ryan Carvalho and family
11:00 Cipriano Botelho és Iker Rita 40 éves házassági évfordulójára; Mackenzie születésnapjára; ifj. Engyel
Gyula születésnapjára; Kiss Ágnes felgyógyulásáért; Elek Babi felgyógyulásáért; Rozinka Bertalanért és
Istvánért; nemrég †Kocsis Sándorért, Varga Lászlóért, Lukács Jánosért, Bajusz Andrásért és Balázs
Genevieve-ért; †id Engyel Gyuláért és Teréziáért; †Vörös Lajosért; †Balogh Zoltánért; † id. Gorzó Gyuláért
és élő és †családtagjaiért; †Darabánt Ilonáért és élő és †családtagjaiért; †ifj. Bécsi Mátyásért és élő és
†családtagjaiért; minden elhunyt keresztényért
Hétfő / Monday (22) The Queenship of the Blessed Virgin Mary 7:30 for the intention of the Jesuit Fr.
General; for Andrea, birthday; blessings on Catherine Chang that she might find a good job, peace and joy;
good health and happiness for Sang Hwa Park and family; for the full recovery of Kiss Ágnes
Kedd / Tuesday (23) 7:30 for our †Jesuits; for †Anthony Yam and †Yam Chuck Chi; for †dr. Vincent Mak;
good health and happiness on Simone Carvalho and family; birthday blessings on Maria Carvalho; for the full
recovery of Kiss Ágnes
Szerda / Wednesday (24) Saint Bartholomew 7:30 for Jesuit vocations; birthday blessings on Lana
Alexeenko; for the full recovery of Kiss Ágnes
Csütörtök / Thursday (25) 7:30 for the conversion of non-believers; blessings on Diana Grossi-Vysotskyy;
for the full recovery of Kiss Ágnes
Péntek / Friday (26) 7:30 for our benefactors; blessings on Catherine Chang that she might find a good job,
peace and joy; for †Patrick Jeganathan; birthday blessings on Lorna Carvalho; for the full recovery of Kiss
Ágnes
Szombat / Saturday (27) Saint Monica 7:30 for world peace; for Etelka and †Pál; blessings on Catherine
Chang that she might find a good job, peace and joy; blessings on Peter Carvalho and family; for the full recovery of Kiss Ágnes
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Balega Emily
Temetés: †Varga László (85)
Cih József és családja, Göncz Mária virágmegváltása szerettei emlékére: †Varga László
Szele Julianna virágmegváltása szerettei emlékére: †Kocsis Sándor. 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 AUGUST 21, 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 us not to water down His teaching, making decision tepid and easy; being afraid
what the others are saying…Rather look at a Christian alternative: You need to take a personal decision, but
courageously! You “only” need a heart burning for Jesus! Have you experienced that this week?
‘Will there be only a few saved?’ - ask the disciples. Jesus shows in his response that it is not a matter of
numbers, but rather the sort of person you are. We are reminded in the Gospel to be careful; to avoid being
complacent about our own faith and religious practice. There are no limits to where the spirit of God is at
work, and God has no favourites. There is an urgency in Jesus’s teaching here that links directly to Isaiah, for
he speaks of a time when all will be gathered into God’s kingdom feast, but those who take their faith for
granted may find themselves shut out. Seek to shake off people’s complacency and encourage them to seek
and trust in God.
 Please join us this Saturday at 8AM (after the morning adoration and Mass) farewell Café expressing
our gratitude for Fr Andras for his help during this Summer, followed by the adoration.
 We continue our reflection about the new English speaking Sunday Mass. We have got much positive
feedback. Before deciding about that, we are waiting for your opinion and suggestions!
Have a peaceful summer!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN AUGUST-SEPTEMBER!
20. 8AM (after the morning adoration and Mass) farewell Café expressing our gratitude for Fr Andras for
his help during this summer, followed by the adoration
21. 9AM: Sunday Mass in English. 3PM: Haitian Mass in Creole
27. 8AM: Meeting of the English-speaking Task Force – please send your questions, suggestions to
them!
28. 9AM: Sunday Mass in English
SEPTEMBER
02. 7AM-7PM: First Friday adoration, Mass at 7,30AM, confession before and after the Mass
04. 9AM: Sunday Mass in English
…
23. 7PM: “Romungro” concert – a wonderful band from Hungary playing Folk music
PRAY WITH POPE FRANCIS in August for small and medium-sized businesses; in the midst of economic
and social crisis. May they find ways to continue operating and serving their communities.
Retreat for Cancer patients and their caregivers on Wednesday, September 28th 9:00 am – 3:00pm at the
Queen of Apostles Renewal Centre, Mississauga. A relic of St. Peregrine will be in our Chapel during the
retreat. Cost: $45.00 hot lunch included. Contact: Jean – office@qoa.ca or 905-278-5229
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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