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."
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7
416-225-3300 x 21; szte.iroda@gmail.com
HU: www.stetoronto.org; ENG: stelizabethofhungary.archtoronto.org;
stetoronto;
stetoronto
ste-toronto
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com
Cell phone application: myParish/Saint Elizabeth of Hungary
Magyar szentmise online vasárnap 11AM
Szentmisék magyarul vasárnap de. 9 és 11-kor, pénteken este hétkor
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Sunday at 5 PM
Adoration: minden 1. és 4. pénteken 7,45PM-, vasárnap 4,30-5PM
Gyóntatás misék előtt és után / Reconciliation: before & after the Masses

Fr. Forrai Tamás Gergely SJ (plébános/Pastor)
Office hours: Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday 9:30-3:30, Sunday 10:00-12:30

Irodai munkatársak/staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula
The English Bulletin see on the 4th page.

2020. április 19.
„Békesség nektek!”
OLVASMÁNYOK: ApCsel 2,42-47; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Krisztus Feltámadt! Áldott Húsvétot kívánok közösségünk minden tagjának!
Hálás szívvel köszönöm, akik lehetővé tették a Húsvét üzenetének online megosztását közösségünk tagjai
számára. Hálásan köszönöm azoknak, akik visszajeleztetek, hogy segített nektek ez! Örömmel tettük! Sajnos
annak a tudatában, hogy még hosszan kell ezt tennünk. Azért imádkozom, hogy lassan azért a templomok is
megnyílhassanak, hogy elfogadja az állam, hogy a hit közösségi megélése is „esszenciális” része életünknek.
(Talán már jó most elkezdeni naplót írni, összegyűjteni a karanténos fontosabb emlékeket, amit majd jó
lenne később megosztanunk egymással.) Most kell megosztanom, hogy amikor nagyszombaton befejeztem a
feltámadási vigíliamisét, kaptam a hírt, hogy P. Eördögh András SJ békésen elhunyt a Pickering-i
öregotthonunkban. Napok óta gyenge volt, nem tudott étkezni. Most sem volt képes enni, hanem a nővér
kezét fogva, békésen elhunyt. Isten nyugosztalja. P. Eördögh, Hamilton és Courtland mellett, a mi
közösségünkben is szolgált káplánként 1961 és 1965, majd 1972-74 között. Isten nyugosztalja!
Addig is azonban szeretnénk segíteni
 Kérjük azok jelentkezését a plébánián, akik nem rendelkeznek olyan technikával, hogy be tudnának
kapcsolódni online közösségünk életébe (vagy nem tudják ezeket még megfelelően használni), de
szeretnének. Kérünk nevet és telefonszámot és egyeztetni fogunk velük. (Persze, ahol van ehhez értő
rokon vagy szomszéd, kérjetek segítséget.)
 Kérjük azok jelentkezését a plébánián, akik fel tudnának ajánlani olyan laptop vagy egyéb eszközt,
amit kölcsön tudnának adni időseknek a járvány idejére e célra.
E héten új program indult: BIBLIAKÖR – a szerda esti imánkban előzetesen átelmélkedjük a következő
vasárnap evangéliumát. Küldjétek el előre vagy utólag kérdéseiteket, tapasztalataitokat és ezeket
megpróbálom beépíteni a vasárnapi prédikációba.
Nagyhéten a szenvedéstörténet arra hívott, hogy emlékezz az utolsó vacsorára, az utolsó percekre, maradj
Jézus mellett a kereszt alatt, a sírnál. És végül: örülj szívből, ahogy találkozol a feltámadt Jézussal!
Sikerült-e Vele maradnod? Tudtál-e szívből sírni és örülni? Most vasárnap a kétkedő Tamás apostol
történetét olvassuk (Jn 20, 19-31) Megdöbbent Jézus érzékenysége, irgalma, szeretete, ahogy engedi magát
megállítani egyetlen ember ki nem mondott, szégyelt és félelemben megélt terhe által. Tamás apostol
a mi hitetlenségünket is megmutatja – és remélhetőleg azt is, hogy hitünk teljesen meg tud erősödni.
Gondold át készületként, hogy hol gyenge a te hited? Oda mersz-e fordulni Jézushoz, hogy
megérintsd sebhelyét…! (ÜZENET)
Köszönjük a sok szeretetet és imát e sok kihívást és lehetőséget tartogató időben! Különösen is ügyeljetek
egészségetekre, egymásra! Isten áldjon, Tamás atya

ESEMÉNYNAPTÁR A KARANTÉN IDEJÉN
ÁPRILIS
17. 7-7,30PM: Orvosainkkal beszélgetünk on-line a hétköznapi megelőzésről. Kérdéseket várjuk!
18. 10,30-11,30AM: Történelmi klub online: lovagkor. Szolnoki István előadása, melyet beszélgetés követ
Facebook oldalunkon. Várjuk kérdéseiteket előre is!
19. 11AM: Közösségünk miséje on-line. 12,30-1,15PM: ALFA beszélgetés a hitről, online
25. 10-11AM: Nevelési Klub - online! Folytatjuk a szombat délelőtti szülői beszélgetéssorozatát a plébánia
facebook oldalán. Témánk: Segít-e a (napi)rend megtartása a karantén alatt? Várjuk kérdéseiteket előre is!
26. 11AM: Közösségünk miséje on-line. 2-3PM: Zenével a közösségért: AttilaZonaiBand online. 3-4PM:
Bérmálási felkészítő on-line
28. 6,30PM- Egyháztanács online

KAPCSOLATTARTÁSUNK A KARANTÉN ALATT
A karantén idején különösen is fontosnak tartjuk a kapcsolattartás megerősítését, az egymásra való
figyelmet. Az alábbiakkal indulunk, de várjuk javaslataitokat!

KAPCSOLATTARTÁS






A központi irodai telefonszámunk a szokásosnál hosszabban elérhető.
Töltsd le mobiltelefonodra az új myParish applikációnkat, hogy közvetlenül érj el sok aktuális információt. A “find my parish” gombra kattintva keresd meg közösségünket: St. Elizabeth of Hungary, Toronto.
Néhány önkéntessel a következő hetekben telefonon felhívjuk a teljes plébániai címlistát. Szeretnénk
ezzel mindenkit megerősíteni és összegyűjteni azt, ahol segíteni tudunk. Fogadjátok a hívásokat szeretettel
és bizalommal.
A Hírnök nyomtatott példányai felvehetők az irodai bejáratnál lévő postaláda mellől. Kérjük, hogy akinek
olyan idős ismerőse van, aki nem tudja megkapni a digitális változatot (és bejönni sem tud érte), annak
nyomtassák ki és adják oda személyesen. Aki postán kéri, jelezze és postázzuk neki!

LELKI ÉLETÜNK A KARANTÉN ALATT




Szükséged van kérdéseid, tapasztalataid megosztására? Jelezd Tamás atyának, hogy mikor lenne jó
neked és a megadott időben bátran hívjad telefonon (416-225-3300 x 21), skypen (forrai.tamas), Facebook
messenger-en, zoom (forrai.tamas@gmail.com) vagy google hangouts-on (forrai.tamas@gmail.com)
Általános feloldozás – a járvány sújtotta helyzetben megvan annak a lehetősége, hogy a papok megadják a
feloldozást egyéni gyónás és bűnvallomás nélkül is. Ebben az esetben is ugyanúgy kell felkészülni, mint
rendesen (bűnbánat), csak éppen a szóbeli bűnvallomás nélkül is feloldozhat a pap – akár több méter távolságból is. Ennek a feloldozásnak a feltétele, az a szándék, hogy az esetleges súlyos bűnöket még később
egyéni gyónásban megvallja az ember, amikor erre lehetősége lesz a vészhelyzet elmúltával. Aki ezzel élni
akar, az egyeztessen egy időpontot Tamás atyával és várni fogja őt a templomudvaron.

KÖZÖS IMAALKALMAK


VASÁRNAPI MISÉNK - Minden nyilvános misét is szüneteltetni kell március 17-től az újabb intézkedésig.
(A személyes napi misémet viszont az egész közösségért és a ti személyes ima-szándékaitokért mutatom
be! Miseintenciókat továbbra is bátran küldjék be az irodába!)
- Kapcsolódj be „élőben” online a misébe a honlapunkon (https://stetoronto.org/kozossegi-media), illetve
https://www.facebook.com/stetoronto oldalon. A mise olvasmányait könnyen követhetjük az online elérhető
és ingyenesen letölthető Adoremus szöveggel: https://ujember.hu/adoremus
- A kezdés előtt megfelelően hangolódjunk rá a kezdődő liturgiára, készíts kis imasarkot otthonodban ott,
- Élj a lelki áldozás lehetőségével, hogy legalább így tudj az Úr Jézussal találkozni: imádkozz érte! Imádat
előzze meg a tökéletes bánat: „Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes
szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled
élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! A mi Urunk,
Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.”




NAPZÁRÓ IMA KÖZÖSSÉGÜNKÉRT - Minden este 8PM rövid napzáró imát mondunk lelkiismeretvizsgálattal az Eucharisztia előtt a ti szándékotokért.
BIBLIAKÖR – a szerda esti (8PM) imánkban előzetesen átelmélkedjük a következő vasárnap evangéliumát. Mostani alkalommal a kételkedő Tamás történetét olvassuk (Jn 20, 19-31). Kérem, hogy olvasd el
előre a történetet, küld el előre vagy utólag kérdéseidet, meglátásodat a szöveg kapcsán email-ben!

KÖZÖSSÉGI ÉLETÜNK A KARANTÉN ALATT
SEGITSÉG IDŐSEKNEK











Technikai segítség: Kérjük azok jelentkezését a plébánián, akik nem rendelkeznek olyan technikával,
hogy be tudnának kapcsolódni online közösségünk életébe (vagy nem tudják ezeket még megfelelően
használni), de szeretnének. Kérünk nevet és telefonszámot és egyeztetni fogunk velük. (Persze, ahol van
ehhez értő rokon vagy szomszéd, kérjetek segítséget.)
Kérjük azok jelentkezését a plébánián, akik fel tudnának ajánlani olyan laptop vagy egyéb eszközt, amit
kölcsön tudnának adni időseknek a járvány idejére e célra.
Folytatódik a torontói magyar közösségek összefogásával a heti háromszori ételkihordás az idősek
számára. Ha tudunk ezzel segíteni és még nem szóltak, kérem, hogy jelezzék nálunk vagy a magyar Házban.
Tudunk másban segíteni? Kérjük, hogy jelezzék a plébánián!
KÖZÖSSÉGI ALKALMAK!
KÖNYVKLUB - ONLINE kéthetente péntek este. Tedd fel kérdéseidet, oszd meg gondolataidat te is!
SZÜLŐI KLUB - online! Folytatjuk a szombat délelőttök szülői beszélgetéssorozatát április 25. 10-11AM
között. Témánk: Segít-e a (napi)rend megtartása a karantén alatt? Várjuk kérdéseiteket előre is!
„ÉLŐ TÖRTÉNELEM” KLUB - online: A lovagkor. Szolnoki István előadása, melyet beszélgetés követ
Facebook oldalunkon április 18 szombat délelőtti 10-11AM. Várjuk kérdéseiteket!
EGÉSZSÉGÜNKRŐL – orvosi klub – online
ZENÉVEL A KÖZÖSSÉGÉRT! AttilaZonaiBand szórakoztat bennünket április 26. vasárnap délután 2-3
óra között a Szent Erzsébet plébánia diszterméből. Élvezzük együtt a zene örömét a bezártságban is!

HÁLÁS KÖSZÖNET A KÜLDÖTT ADOMÁNYOKÉRT!





A karantén alatt megtapasztaljuk azt, hogy a hétről hétre adott adományok tartják fent plébániánk
működését. Ez most elmarad, pedig a költségek egy jelentős része folyamatos… Kérjük ezért segítségét!
Isten fizesse meg támogatását e nehéz időben különösen is!
Megköszönjük, ha bedobja a plébániai postaládába a hagyományos támogató borítékot
Banki adományozási meghatalmazás - így támogathatja közösségünket
legegyszerűbben! A „pre-authorized giving plan”-t (PAG) közösségünk több tagjának
kérésére és más plébániák jó tapasztalata alapján vezetjük be.
Ha ONLINE szeretne adományozni: PAYPAL, Canada Helps or Benevity,
stelizabethofhungary.archtoronto.org; https://stetoronto.org/tamogass;

A SZENTATYA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA…
hogy a függőségekben szenvedők segítséget és támogatást kapjanak!
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (19) Júliáért; +Elek szülőkért; +Házy Ildikóért; +Horváth Máriáért és Béláért; +Kovács Jánosért
és Erzsébetért; +Nagy Gáspárért, Brigittáért és +szüleikért; +Telekesi Gézáért, évforduló; +Módos Antalért és
Gizelláért; élő és +Szendi és Szervó családtagokért; a tisztítótőzben szenvedő lelkekért; +Szendi Lajosért
Hétfő / Monday (20) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General
Kedd / Tuesday (21) 7:30 for our +Jesuits
Szerda / Wednesday (22) The Blessed Virgin Mary, Mother of the Society of Jesus 7:30 for Jesuit vocations
Csütörtök / Thursday (23) Saint Adalbert 7:30 for the conversion of non-believers
Péntek / Friday (24) 7:30 for our benefactors; a magyar politikai élet megtisztulásáért
Szombat / Saturday (25) Saint Mark 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál.

Saint Elizabeth of Hungary Roman Catholic 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
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Sunday at 5 PM
Adoration: on the 1st and 4th Friday from 7,45PM-, & Sunday 4,30-5PM
Reconciliation: before & after the Masses

April 19, 2020
"Peace be with you!"

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Christ is risen! I wish you a blessed Easter time!
I hope that you have experienced that faith and celebrating faith in community is “essential” for you! I wish
that our churches could be accepted as essential places of this society again...
At Easter we witness God’s unending love and mercy at work during very human doubt and weakness. In
the Gospel (Jn 20,19-31) the risen Christ appears amongst the disciples in their closed place. They are
fearful, self-isolated… But they are blessed with the Holy Spirit. They are sent out to spread Christ’s message of love, forgiveness and peace. Thomas is not with them and cannot believe what they tell him, but eight
days later, Jesus returns, and the reality of resurrection is revealed to Thomas in a personal way. Do you
desire that? Do you desire to open your heart, to open the doors?
Although the church and the parish office must remain closed until further notice, nevertheless, it is even
more important to pray together: Social distancing doesn't mean we should be distancing ourselves from
God. Whatever you may be feeling, remember that God is always with you. Please continue to pray for those
sick and those caring for them. Be assured of our daily prayers for you. With my prayer, Fr Tamas

1.

2.
3.




4.

KEEPING IN TOUCH TO HELP EACH OTHER
We are broadcasting our St Elizabeth Masses at 11AM Sunday and our daily Evening Examen at 8PM at
https://stetoronto.org/kozossegi-media/ orYoutube or Facebook: ste-toronto. I would like to let you know
that I celebrate private Masses every day. So those who have offered Mass Intentions for the months of
April, May and June, rest assured that I will offer the Mass for your intentions. Give us a call or send a
message if you would have mass intention.
“Churchyard” Confession with Fr. Tamas is available, please make an appointment via phone. You do not
have to get out of your car, we will still maintain a good distance for safety.
If any of you need help with buying groceries and medicines, please let us know.
You can still contact us at the parish office: 416-225-3300 ext.21 or email: szte.iroda@gmail.com
Visit our homepage in Hungarian: www.stetoronto.org; in English: stelizabethofhungary.archtoronto.org;
Visit our social media: stetoronto;
SZTE-TORONTO,
stetoronto
Join our cell phone application: myParish/Saint Elizabeth of Hungary Visit www.archtoronto.org/covid19
for updated information from the Archdiocese of Toronto.
Register for FORMED to use wonderful online resources (click https://signup.formed.org, enter our parish
name/zip; enter your name and email. Check that email account for a link to begin using FORMED
WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above!

THE HOLY FATHER’S INTENTION IN APRIL
We pray that those suffering from addiction may be helped and accompanied.

HELP US TO SUSTAIN OUR COMMUNITY WITH YOUR DONATION
Missing your generosity is a challenge for our parish to maintain operations without the weekly offertory collection, so
please continue to support our parish at this time: Mail or bring your donation to the parish by giving
it to the office or dropping it in the box at the front of the church. Contribute „pre-authorized
giving” (PAG) Donate online: PAYPAL, Canada Helps or Benevity,
stelizabethofhungary.archtoronto.org; https://stetoronto.org/tamogass; or Contribute to our parish
offertory by credit card. Please click here & select our parish.

