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
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 26.
„ugye lángolt a szívünk!”
OLVASMÁNYOK: ApCsel 2,14. 22-28; 1Pét 1,17-21; Lk 24,13-35

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Krisztus Feltámadt! Áldott Húsvétot kívánok közösségünk minden tagjának!
Emlékszel: a kételkedő Tamás alap problémája az volt, hogy kimaradt a közösségből. Milyen volt e heted:
gyengültek-e kapcsolataid? Vagy erősödik a mélyben egy tudatosság, vágy, hogy mennyire fontos a közösség?
Várunk – legalább virtuálisan - péntek 7PM: a könyvklub, szombat 10,30: a Szülői klub beszélgetéseire.
Vasárnap a 11 órás mise után várunk egy kis örömzenére: Zenével a közösségért! Attila Zonai Band szórakoztat bennünket délután 2-3 óra között a Szent Erzsébet plébánia díszterméből. Élvezzük együtt a zene
örömét a bezártságban is!
Csatoltan (és aztán sokan majd postán is) megkapjátok a húsvéti körlevelem. Ebben próbálok reflektálni a
jelen időszakra és megosztani a jövő terveit. Kérem, hogy fogadjátok ezt szeretettel!
Múlt vasárnap a kétkedő Tamás apostol történetét olvastuk (Jn 20, 19-31) Megdöbbent Jézus érzékenysége,
irgalma, szeretete, ahogy engedi magát megállítani egyetlen ember ki nem mondott, szégyellt és félelemben
megélt terhe által. Hol volt e héten gyenge a te hited? Oda mersz-e fordulni Jézushoz, hogy megérintsd
sebhelyét…!
Most vasárnap azt hallhatjuk, hogy Jézus utánamegy az emmauszi tanítványoknak, akik letörten és reményt
vesztve bandukolnak – és ezért nem is tudják először felismerni Jézust. Te felismered-e a feltámadt Jézust?
Mikor mondtad te is egy tapasztalattal gazdagon, hogy „ugye lángolt a szívünk?” És volt-e
következménye e találkozásnak, tudtál-e te is „még abban az órában útra kelni és visszatérni hozzá?”
Ekkor lehet félretenni a fájdalmakat, akkor kap a találkozásban minden új értelmet! (ÜZENET)
Köszönjük a sok szeretetet és imát e sok kihívást és lehetőséget tartogató időben! Különösen is ügyeljetek
egészségetekre, egymásra! Isten áldjon,
Tamás atya

ONLINE ESEMÉNYNAPTÁR A KARANTÉN IDEJÉN
ÁPRILIS
25. 10,30-11,30AM: 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!
3-4PM: ALFA beszélgetés a hitről (Zoom beszélgetés az elsőáldozó és bérmálkozó szülőknek)
26. 11AM: Közösségünk miséje. 2-3PM: Zenével a közösségért: Attila Zonai Band online. 3-4PM: Bérmálási felkészítő on-line
28. 6,30PM- Egyháztanács online
29. 8-8,20PM. Bibliakör: készülj a János 10 fej. 1-10 elolvasásával és akár küld el előre kérdéseidet!
30. 7PM: „Mennyei Ízek” főzőklub fiataloknak Tausz Gyuszival: hús gombóc leves és palacsinta
MÁJUS
1. 7-8PM: TAIZEI ima és szentségimádás elsőpénteken
2. 10-11: „Unokák és nagyszülők” – műsorunkban fiatalok kérdeznek arról, ami régen adott
erőt…Vendégünk: Inokai Bea és Péter
3. 11: Mise közösségünkért. 12-2PM: MIK ifjúsági találkozó online. 3-4PM: EGÉSZSÉGÜNKRE! Orvosainkat kérdezzük
9. 10,30-11,30AM: Nevelési Klub

KAPCSOLATTARTÁS





A központi irodai telefonszámunk a szokásosnál hosszabban elérhető.
Töltsd le mobiltelefonodra az új myParish/St. Elizabeth of Hungary, Toronto applikációnkat
Néhány önkéntessel a következő hetekben telefonon felhívjuk a teljes plébániai címlistát. Szeretnénk
ezzel mindenkit megerősíteni és összegyűjteni azt, ahol segíteni tudunk.
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? Bátran hívjad Tamás atyát telefonon (416-2253300 x 21), skypen (forrai.tamas), Facebook messenger-en, zoom (forrai.tamas@gmail.com) vagy google
hangouts-on (forrai.tamas@gmail.com)
Általános feloldozás – egyeztess időpontot Tamás atyával és várni fogja őt a templomudvaron
VASÁRNAPI MISÉNK élőben a Youtube stetoronto oldalon.
NAPZÁRÓ IMA KÖZÖSSÉGÜNKÉRT: esténként 8-8:10PM
BIBLIAKÖR: szerda este 8PM átelmélkedjük a vasárnap evangéliumát.
TAIZEI ima elsőpénteken 7-8PM

SEGÍTSÉG IDŐSEKNEK












Szeretnénk mindenkit bekapcsolódni online közösségünk életébe. Jelentkezzen, aki segítséget kér és aki
laptop vagy egyéb eszközt tudna kölcsön 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 ONLINE ALKALMAK! VÁRJUK KÉRDÉSEIDET
KÖNYVKLUB: április 24. péntek 7PM: Franz Kaffka, a törvény kapujában
SZÜLŐI KLUB: április 25. 10-11AM között. Segít-e a (napi)rend megtartása a karantén alatt?
„ÉLŐ TÖRTÉNELEM”: A lovagkor. Szolnoki István előadása
EGÉSZSÉGÜNKRE! Orvosainkat kérdezzük május 3.vasárnap 3-4PM
UNOKÁK ÉS NAGYSZÜLŐK – műsorunkban fiatalok kérdeznek arról, ami régen adott erőt…
„MENNYEI ÍZEK” FŐZŐKLUB – május 30. csütörtök 7PM vendégünk: Tausz Gyuszi
ZENÉVEL A KÖZÖSSÉGÉRT! Attila Zonai Band április 26. vasárnap délután 2-3PM

2019. ÉVI ANYAGI BESZÁMOLÓ – KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT!
Az Egyháztanács március 24-i, a Pénzügyi Bizottság április 6-i ülésén elfogadta a tavalyi évről szóló anyagi
beszámolót. Ennek kiemelt pontjai a következők. A 2019. évben is közösségünk anyagilag stabil volt, sőt
erősödött. A tervezettnek megfelelően tudtuk tartani a számokat. A 2019 évben képzett tartalék $180,706. Ez
túlnyomórészt adódik néhány nagyobb adományból (összesen 70 ezer CAD) illetve a felújítási munkák
szakaszolásából, későbbre halasztásából. Mint tudjuk, a felújításokat szakaszoltuk, de így is 80 ezer CAD
lett költve a kisebb felújításokra (lift, AC karbantartás és javítás, parketta csiszolás és lakkozás a hallban,
tűzvédelmi berendezések, energiatakarékosság, új elektromos bekötések, festések, konyhai zsírfogó cseréje,
stb), 9 ezer épület beruházásokra (AC csere.), 15 ezer CAD berendezésre (hangosítás, Konica másológép,
konyhai berendezések, új tantermi asztalok). Közüzemi költségekre, városi adóra, biztosításra, szemét
szállításra és hó eltakarításra 81e költöttünk. Mindezekre együttesen 185e dollárt költöttünk. Hálásan
köszönjük, hogy nagylelkűen adakoztak idén is a fenntartásra és felújításokra: 197 ezer CAD.
Összes bevételünk: 774e CAD, ebből a nagyobb tételek: perselypénz: 177e; adomány és virágmegváltás:
63e; házasság, keresztelői, temetési és misefelajánlás: 32e; épületfenntartás: 197e; külső csoportoknak
bérbeadás: 134e; gov gran:t 10e; érsekségi külön gyűjtések: 15e; kamat: 24e.
Összes kiadásunk: 593e CAD, ebből nagyobb tétel a rezsi: 81e; felújítások, beruházások: 104e;
karbantartási munka: 41e; bérek és járulékok: 200e; érsekségi szolidaritási hozzájárulás: 51e; érsekségi
külön gyűjtés átutalása 15e.
A korábbi év tartalékából eredő 2019 évi folyószámla nyitóegyenlege és a 2019 évi pozitív tartalékkal történt
működés engedte meg, hogy a fent említett egy magas összeget, 272.821 dollárt az érsekségi, magasabb
kamatot hozó, megtakarítási számlára átutaljunk. Az épületfenntartási adományok elszámolásának
szigorodása miatt kérelmeztük az érsekséget, hogy a megtakarítási számlát bontsák kétfele. Az egyik
alszámlán szigorúan az engedélyeztetett projektre félretett összegek, a másikon a korábbi évek és mostani
megtakarítások szabadon felhasználható összegei fognak szerepelni. Érdekes összehasonlítás az elmúlt
évek tartalék-képződésének összevetése: 2011: 93e, 2012: -18e! 2013: -131e! (ez adhatta a korábbi idők
félelmét az anyagi csődtől) 2014: -2e! 2015: 68e (a nagy megszorítások kezdődtek ekkor); 2016: 50e; 2017:
150e (MI költségei ekkor szűnnek meg; a 2 felében sok támogatást kapunk stb., illetve ekkor szűnik meg
László atya fizetése és több rendházi költség); 2018: 63e (ekkor fizetünk rengeteget beruházásokra: parkoló,
alagsor stb.); 2019: 180e. Mindez azt mutatja, hogy amíg a közösség él, addig nem kell félni az
anyagiaktól!
2020-ban eddig két fontos megvalósítandó épületfenntartási cél lett támogatva az Egyháztanács és az
Építési Bizottság által, illetve engedélyezve az érsekség által: 1. a garázs rendezésével egy rendezett és
biztonságos raktár létrehozása 15e dollár+adó értékben. 2. új kamerarendszer beállítása a templomba,
hangosítás a hall-ban, illetve kihangosítás az új tantermekben 19e dollár + adó értékben. Kérjük a Building
Fund borítékok felhasználásával adományaitokat ezen célokra szánjátok. Hálás köszönettel előre is.
FERENC PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA…
hogy a függőségekben szenvedők segítséget és támogatást kapjanak!
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (26) Laura születésnapjára; Józsefért; +Eördögh atyáért; +Szabó Ilonáért; +Mérai Horváth Antalért;
+Petró Károlyért; +dr. Heim Tibor születésnapjára; for +Antonio and Guia Zarate
Hétfő / Monday (27) Saint Peter Canisius 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Vamossy family; for +Leticia
Cruz and Sonia Sava; for blessings on and protection of Fr Jeff Shannon
Kedd / Tuesday (28) 7:30 for our +Jesuits; for the intentions and wellbeing of Paul Jeyam Jeganathan and family; blessings
on Jun and Juliet Rasco on their anniversary; for +Fr Fernando Suarez
Szerda / Wednesday (29) Saint Catherine of Siena 7:30 for Jesuit vocations; +Szendi Lajosért, 95. születésnap; for +Ken
and Imelda Muto
Csütörtök / Thursday (30) Saint Marie of the Incarnation 7:30 for the conversion of non-believers; blessings on Fr
Tamas and all his intentions
Péntek / Friday (1) 7:30 for our benefactors; a magyar politikusok megtéréséért; +Kovács Lászlóért; +Kistóth Béláért; for
+Manuel and Rita Aycardo
Szombat / Saturday (2) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; blessings on Tita Baizas on her birthday; for +Leticia
Cruz
Temetés: +Vaskovic Irén (91)

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 26, 2020
"Were not our hearts burning within us?"

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Christ is risen! The Gospel records the encounters with the risen Lord. How the disciples going to Emmaus
recognise Jesus. Two Disciples leave Jerusalem and are on the way to Emmaus. They run away, they give
up, they are fed up because of the experienced fear, pain, suffering… too much… Do you remember this kind
of desolation? …. And how to recognize Jesus even when we do not expect him? When the disciples
looked only within, they met with frustration. There is something about life in Christ that resists solitary
investigation especially within our quarantine. But it is through encounters with other persons that
something important can happen, it is through conversation, hospitality, service, even de bate—that Jesus
most reliably reveals himself. They recognise Jesus in breaking the bread what is the sign given in the last
super’ memory mandate! God invites us into a loving, intimate relationship with Christ. Do you accept it?
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
KEEPING IN TOUCH TO HELP EACH OTHER
1. We are broadcasting our St Elizabeth Masses at 11AM Sunday and our daily Evening Examen at 8PM at
https://stetoronto.org/kozossegi-media/ or Youtube or Facebook: stetoronto. 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.
2. “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.
3. 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;
stetoronto,
stetoronto
 Join our cell phone application: myParish/Saint Elizabeth of Hungary Visit www.archtoronto.org/covid19
for updated information from the Archdiocese of Toronto.
4. 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 „preauthorized 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.

