
   
 

 

  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         SZTE-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 5. 

 „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” 

OLVASMÁNYOK: Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66   

 

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     
 

Az igazi bezártság második hetében vagyunk még csak, de már jobban érződik, hogy ez nem egy 

„meghosszabbított” szünet. Most kell figyelnünk arra, hogy szétesnek-e napi kereteink és elkezdjük-e érezni 

a feszültséget, vagy pedig sikerül új kereteket, új célokat találni, ami továbbsegít a hétköznapokban? Azt 

írtam a múlt héten, hogy Egyházunk görög neve: “ekklésia” összejövetelt jelent. Sikerült-e otthonodban 

Isten Szavára figyelned? 

 

E napokban sikerült újra-terveznünk a nagyheti ünneplést, sokak jó ötleteivel: köszönet érte! Még sokat kell 

ezen dolgoznunk, elnézést kérek a próbálkozások ügyetlenkedéseiért… A mostanra előkészített programot 

lásd lent részletesen. Mivel továbbra sem tarthatunk nyilvános misét a vírus miatt, ezért a vasárnap 11 órás 

misét és az esti rövid imát közösségünkért a plébánia YouTube és a facebook oldalon (stetoronto) közvetítjük 

élőben.  

„Élőben” – kérem, azért, hogy megtapasztaljuk azt, hogy most együtt vagyunk, ha másként is. Azért, hogy 

megtapasztaljuk, hogy nem csak egy maradék időt adok oda Jézusnak (amikor ráérek), hanem 

közösségemhez csatlakozom, másokkal. Azért, hogy megtapasztaljuk, hogy ez teljes odafigyelést igényel, nem 

úgy, mint egy chat, amiközben megfőzöm a kávét… Kérem, hogy aktívan kapcsolódj be azzal e csodás 

szertartásokba, hogy kialakítasz egy kis imasarkot otthonodban ott, ahol be fogsz kapcsolódni a misébe: 

legyen melletted egy gyertya, illetve azzal, amit az egyes alkalmakra kérek a lenti részletes leírásban. 

A mostani hosszabb Hírnökben részletesen összegeztük: 

 Nagyheti programjainkat, 

 Lelki, közösségi, kulturális életünk lehetőségeit a karantén alatt 

 A húsvét otthoni, családi ünneplésének szép formáit. 

 

Elmúlt hét Lázár feltámasztásával (Jn 11,3-45) mintegy előrevetítette Jézus feltámadását és a benne való 

elmélyülő hitet. Te tudtad-e kérni teljes bizalommal a járvány idején Isten vezetését? 

Virágvasárnap a szenvedéstörténetben (Mt 26-27) megtapasztaljuk az emberi gyengeség és bűn 

minden sötétségét. Mégis, Jézus közvetlen kapcsolatba állítja a megbocsátást és szeretetre való 

képességet. Ha szembesülünk bűneinkkel és megtapasztaljuk a megbocsátást, akkor egy mély belső 

átalakulást fogunk érezni és szívünk kitágulását!  

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xsViG_ljgZk&feature=share&fbclid=IwAR3TdjuVNPTK_kIUM02Hz5P3iKrfc7K4LnAirN96s9YiNVa9iXk__hTgoj8


   
 

Ha megbocsátunk másoknak, akkor lehetővé tesszük számukra, hogy Istennel találkozzanak: ez teszi az 

Egyházat egy átformáló közösséggé! Akarod? (ÜZENET) Mise után a megáldott barkát vázákba kiteszem a 

templom előtti parkolóba: vegyétek fel, ha erre jártok! 

 

Élj a lelki áldozás lehetőségével a bezártság ezen idején, hogy legalább így tudj az Úr Jézussal találkozni: 

imádkozz érte! 

„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.” 

 

Köszönjük a sok szeretetet és imát e sok kihívást és lehetőséget tartogató időben! Különösen is ügyeljetek 

egészségetekre, egymásra! Isten áldjon,  

Tamás atya 

 

ESEMÉNYNAPTÁR VIRUS IDEJÉN 
ÁPRILIS 

03. 3PM: Keresztút online. Mostani utunkat a miskolci jezsuita öregdiákok vezetik 

04. 10-11AM: Nevelési Klub - online! Folytatjuk a szombat délelőtti szülői beszélgetéssorozatát a plébánia 

facebook oldalán. Témánk: Mit kezdjünk a karantén okozta bezártsággal, félelmeinkkel? Lehetséges-e 

ilyenkor valódi húsvéti készület a családban? Várjuk kérdéseiteket előre is! 

05. 11AM: VIRÁGVASÁRNAPI MISÉNK A NETEN. Mise után a megáldott barkát vázákba kiteszem a 

templom előtti parkolóba: vegyétek fel, ha erre jártok! 

08. 7-7:45PM: Könyvklub online: Selma Lagerlöf, A gyertyaláng (elérhető a neten) 

09. NAGYCSÜTÖRTÖK 

 7PM: Jeremiás siralmai, online 

 7:30PM: szentmise az utolsó vacsora emlékezetére, online. Ennek csodás szimbolikus eseménye az, 

ahogy a pap megmossa a hívek egy csoportjának a lábát a prédikáció után. Aki gondolja, az ekkor nyugodtan 

elkészítheti előre és otthon az egyik szülő megmoshatja a többiek lábát… 

Mise után rövid csendes szentségimádás még templomunkból 

10. NAGYPÉNTEK  

2PM: keresztút online, közösen a magyar jezsuitákkal 

3PM: Csonkamise online 

11. NAGYSZOMBAT 

 8PM: Feltámadási vigília mise, online 

 3-4PM: Bérmálkozási felkészítő, online 

12. HÚSVÉTVASÁRNAP 

 11AM: HÚSVÉTVASÁRNAPI MISÉNK A NETEN. Mise után ételáldás: készítsük elő otthon az 

ünnepi ételkosarat és a mise végén velem áldják meg a szülők azt! 

18. 10-11AM: Történelmi klub online: lovagkor. Szolnoki István előadása, melyet beszélgetés követ 

Facebook oldalunkon. Várjuk kérdéseiteket előre is! 

 

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. 

https://vimeo.com/402646769
https://mek.oszk.hu/17200/17251/17251.htm#11


   
 

 Töltsd le mobiltelefonodra az új myParish applikációnkat, hogy közvetlenül érj el sok aktuális informá-

ciót. 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. 

 

LELKI ÉLETÜNK A KARANTÉN ALATT 
 

LELKI BESZÉLGETÉS 
 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)  

 

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 legalább online a misébe! 

Miséinket élőben közvetítjük vasárnap 11AM: https://www.facebook.com/stetoronto  

 PÉNTEKI KERESZTUTUNK - Várunk péntek 3 órakor nagyböjti keresztutunkra a plébániai FB és 

Youtube oldalakon.  
 NAPZÁRÓ IMA KÖZÖSSÉGÜNKÉRT - Minden este 8PM rövid napzáró imát mondunk lelkiismeret-

vizsgálattal az Eucharisztia előtt a ti szándékotokért.  

SZENTIRÁSI ELMÉLKEDÉS/EGYÜTT – A szerda este imánkban  előzetesen átelmélkedjük a kö-

vetkező vasárnap evangéliumát (amit megtalálsz a myParish applikációban vagy itt: 

https://igenaptar.katolikus.hu/ma/). Kérem, hogy küld el előre vagy utólag kérdésedet, meglátásodat a 

szöveg kapcsán! Mindezekbe tudsz kapcsolódni a plébánia YouTube és Facebook oldalain, vagy egyszerűen 

meg tudsz állni az otthoni csendben és így imádkozol velünk. 

 Konkrét ötletek a nagyhét otthoni szép előkészítésére találhatók kicsit lejjebb…. 

 

GYÓNÁS 
Jó tudni, hogy ha nincs lehetőséged, hogy a bűnbánat szentségében részesülj, akár a normál, akár a rendkívü-

li formájában (ezekhez ugyanis személyes jelenlét kell, nem lehet online), akkor a tökéletes bánat felindítása 

is üdvös tud lenni ld. alább. De ha már rendkívüli helyzet van és van erre rendkívüli kegyelemi lehetőség, 

akkor miért is ne éljél vele? Persze jelen helyzetben érthető az is, ha a biztonság kedvéért otthon maradsz, és 

egyénileg tartasz bűnbánatot. Bár ami a kockázatot illeti, valószínű nagyobb a fertőzés veszélye annak, ha 

egyszerűen lemész kenyérért a boltba, mint ennek… 

 Általános feloldozás – a bűnbánat szentségének rendkívüli formája: A jelen járvány sújtotta helyzetben 

nagyon megnehezedett a normál gyónás lehetősége, de megvan annak a lehetősége, hogy a papok megadják 

a feloldozást egyéni gyónás és bűnvallomás nélkül is. Ebben az esetben is ugyanúgy célszerű 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, hogy a javasolt távol-

ságból, megadhassa a feloldozást. 

 Nagypénteken, a csonkamisében külön bűnbánati liturgiát tartunk. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy 

valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen ké-

szülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek 

kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. 

  

mailto:forrai.tamas@gmail.com
mailto:forrai.tamas@gmail.com
https://www.facebook.com/stetoronto
https://igenaptar.katolikus.hu/ma/


   
 

 

KÖZÖSSÉGI ÉLETÜNK A KARANTÉN ALATT 
 

ÉTELKIHORDÁS IDŐSEKNEK 
 Elkezdődött a torontói magyar közösségek összefogásával a heti háromszori ételkihordás az idősek számára. 

Akiknek 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 INDULNAK! 
 KÖNYVKLUB/ONLINE kéthetente péntek este. Következő alkalom: 04.08. szerda este 7-7:45: Selma 

Lagerlöf, A gyertyaláng. Tedd fel kérdéseidet, oszd meg gondolataidat te is! 

 SZÜLŐI KLUB - online! Folytatjuk a szombat délelőttök szülői beszélgetéssorozatát április 4. 10-11AM 

között a plébánia facebook oldalán. Témánk: Mit kezdjünk a karantén okozta bezártsággal, félelmeinkkel? 

Lehetséges-e ilyenkor valódi húsvéti készület a családban? 

 ÉLŐ TÖRTÉNELM KLUB online: A lovagkor. Szolnoki István előadása, melyet beszélgetés követ 

Facebook oldalunkon április 18 szombat délelőtti 10-11AM. Várjuk kérdéseiteket! 

 

KÖZÖS SZÓRAKOZÁS 
Nézzetek jó filmeket és beszélgessetek róla!  

 Plébániánk belépett a “Formed” katolikus videótárba. Használja mindenki nyugodtan és ingyenesen e 

gyűjteményt lelke gazdagítására! A https://formed.org/ linket megnyitva jutunk el a honlapra. Itt a középen 

található sign up gombra kattintva felugrik egy ablak, ahol az “I belong to a Parish or Organisation” 

szövegre kattintva menjünk tovább. A baloldalt a “Find your Parish” alatt található kereső mezőbe írjuk be, 

hogy “St. Elizabeth of Hungary Parish” A “Name” és “Email” mezőkbe írjuk be a saját nevünket és email 

címünket és kattintsunk a kék “Sign Up” gombra. A bejelentkezés után egyből a filmeket erről a linkről lehet 

elérni https://watch.formed.org 

 Online magyar filmklasszikusok! A Nemzeti Filmintézet összesen 90 irodalmi adaptáció, történelmi film, 

ifjúsági, rajz-, mese- és dokumentumfilm ingyenes online hozzáférésének biztosításával járul hozzá a 

koronavírus miatt bevezetett digitális oktatáshoz és az otthon maradni kényszerülők tartalmas 

szórakozásához. (www.filmarchiv.hu)  

 Olvassatok - akár együtt is! Megnyitottuk könyvtárunk online katalógusát: Gyere, kölcsönözz, olvass a 

karantén alatt is! 
 

HÚSVÉT ÜNNEPLÉSE A CSALÁDBAN II. 
Mára látható, hogy húsvétkor sem lesz jobb a helyzet és csak a családoknál lehet ünnepelni majd. Ezért 

összegyűjtöttünk néhány tartalmas, keresztény készületi formát, amit ajánlunk a családoknak: ez a 

húsvét különösen is olyan lesz, ahogy te, ti készültök rá! Idén nem lesz elég a “részvétel”, hanem 

mindenkinek tudatosan kell részt vennie az ünnepben! Ehhez szeretnénk segítséget adni most és a 

következő héten. Ha tudtok még szép és családban megvalósítható ötleteket, akkor írjatok meg a plébánia 

címére! 
 

ÁLTALÁBAN 
1. Alakítsunk ki egy családi ima-sarkot, ahol rendszeresen együtt tudunk szentírást olvasni, imádkozni, be 

tudunk kapcsolódni a karantén alatt a vasárnapi mise közvetítésbe. Keressünk ehhez egy csendes, békés, 

hangulatos, ha lehet: másra nem használt sarkot. Segíthet egy gyertya, egy szentkép elhelyezése egy kis asz-

talon…. 

2. Tartsunk minden hétvégén egy családi készületet a vasárnapi evangéliummal! Ehhez segít az egyház-

megyei SUMMIT program hétről hétre: https://summit.lifeteen.com 

3. Jó ötletek arra, hogy hogyan imádkozzunk gyerekekkel (Praying at home with children, 

www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/activities) 

https://mek.oszk.hu/17200/17251/17251.htm#11
https://formed.org/
https://watch.formed.org/
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/online-filmklasszikusok
http://www.filmarchiv.hu/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A-_uJFkO0oOHC4ohZ4dnrfPYexkENfvEh_aSetSPYdA/edit?usp=sharing
https://summit.lifeteen.com/
https://www.pathwaystogod.org/resources/ignatian-insight/praying-home-children?mc_cid=ae902d1cfc&mc_eid=5b72f1719f
https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/activities/


   
 

4. Hölgyek és Urak, van egy jó recept? Hogyan sütöd, főződ otthon a húsvéti eledelt? Oszd meg a közössé-

günk tagjaival. 

5. Meséljenek a szülők, a nagyszülők a gyermekeknek arról, hogyan főztek, sütöttek, hogy volt a húsvét a 

gyerekkorukban. 

6. Jó családi ötletek a nagyhét napjaira angolul…. (https://holyweek.pastoral.center) 
 

NAGYHÉT 
1. Nagyhét a készület ideje. Ilyenkor takarítjuk ki a lakást, hogy “tisztán” fogadhassuk be életünkbe a feltá-

madt Jézust. Természetesen ez csak egy jelképe a szívünk belső megtisztításának, amit lelkiismeret-

vizsgálattal, gyónással és közvetlen bocsánatkéréssel tehetek meg.  

2. Csinálja együtt a család, a lakás tisztuljon mindenkinek a keze által. Osszunk ki feladatokat a családtagok-

nak, korosztálynak megfelelően. Pl. mindenki takarítsa ki és rakjon rendet a szobájában. A gyermekek segít-

senek a szülőknek a kertben, a konyhában.  

3. Magok csíráztatásával kisgyermekek számára adhatunk egy példát arra, hogy mit jelent a meghalás és az 

abból fakadó új élet. Kis edényben lévő földbe tegyél be egy magot, helyezd egy napos ablakba és öntözd 

meg óvatosan naponta. Kertészkedj: időjárás és lehetőségek függvényében virágok ültetését már most el-

kezdheted. 

4. Tervezd meg előre az egész hetedet! 
 

VIRÁGVASÁRNAP 
5. Olvassátok el közösen a Passiót, Jézus szenvedésének történetét (Mt 26:14 -27,66). Ha többen vagytok a 

családban, akkor ki is lehet osztani a szerepeket, hogy ki mit olvasson. 

Gyerekeknek: Jézus bevonulása. 

6. Közös tojásfestés, ami hagyományosan a feltámadás jelképe. Akár vedd fel az otthoni tojásfestést videóra 

és oszd meg velünk! 
7. Nézz utána nemzeti hagyományainknak például a Hagyományok Házában. 

 

NAGYCSÜTÖRTÖK 
8. Lábmosás: a liturgia csodás szimbóluma a lábmosás, ami most elmarad - de otthon megteheted családod 

körében! Olvasd el ehhez János 13 fejezetét. Keresd ma különösen is a segítés lehetőségét! 

9. A húsvéti vacsora közös készítése és elfogyasztása mindig a közösségi hagyomány része volt. Ezt megte-

heted a saját hagyományokkal vagy annak a megismerésével, ahogy ez Jézus korában történhetett. 
 

NAGYPÉNTEK    
10. Családi keresztútjárás: Kisgyerekeknek; Fiataloknak. 

11. Ételjavaslat: Falun nagypénteken “írták”, azaz festették a tojásokat. Dolgozni nem lehetett, mulatni se. Az 

ebéd meg a kifújt tojásból jött. Lehet mákos guba vagy töviskoronás kenyér.  Ropi helyett lehet fogpiszkálót 

szúrni bele. 
 

NAGYSZOMBAT 
12. Legyen ez a csend napja: Jézus a sírban fekszik. Erre emlékezünk családjaink csendjében 

13. Meg lehet nézni közösen Mel Gibson Passió című filmjét a nagyobbakkal. Kisebb gyerekeknek:  

14. Kézművesség: Lehet kalácsot sütni vagy Húsvéti gyertyát készíteni  
 

HÚSVÉTVASÁRNAP 
15. Reggel köszöntsétek egymást így: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! 
16. Ima napfelkeltekor: ahogy már hajnalban Jézus sírjához siettek az asszonyok, úgy egy csodaszép tapaszta-

lat, ha a család még hajnali sötétben kimegy egy közeli dombra, hegyre, hogy a napfelkeltét és így a feltá-

madt Jézust már imában köszönthessék. (Utána lehet egy kis piknik is.) 

17. Ételjavaslat: Sonka, kalács, főtt tojás vagy bárány 
 

HÚSVÉTHÉTFŐ 
18. Emmausz-járás: menjetek el a családdal egy hosszabb sétára… beszélgessetek a séta közben arról, hogy 

mit jelentett ez a húsvét, különösen is a járvány által meghatározott elszigeteltségben? Mit tanultatok? Mit 

https://holyweek.pastoral.center/
https://holyweek.pastoral.center/
http://www.youtube.com/watch?v=2eLmjEXSGQg
http://www.magyarvagyok.hu/kultura/hungarikum/hagyomanyok-unnepek/husveti-nepszokasok/3463-Tojasfestes-technikak-300-mintak.html
http://www.youtube.com/watch?v=Sro24bBPLCA
http://www.crivoice.org/seder.html
http://www.szepi.hu/irodalom/vallas/tima/tima_254.html
1.%09https:/budapest.piarista.hu/nagypenteki-keresztut-es-szertartas
https://falatozz.hu/blog/a-makos-guba-tortenete
http://www.catholicicing.com/crown-of-thorns-bread
http://www.jesusfilm.org/watch/jesus.html/english.html
http://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/activities/view.cfm?id=1070


   
 

kellett volna másként tennetek? stb. (ha többen vagytok, akkor váljatok szét és kettesével tegyétek ezt.) Egy 

szép helyre megérkezve adjatok hálát a beszélgetésért és egy kis piknikben egyetek valamit. Temetőben meg 

lehet látogatni az elhunyt családtagokat, beszélgetni arról, hogy majd egyszer újra találkozunk amikor mi is 

feltámadunk.  

19. Húsvéti nyuszi vadászat a kisebbekkel lehet a kertben vagy a fenti séta közben és Locsolkodás 

Várunk további megosztható jó ötleteket, értékes családi hagyományokat Húsvét ünneplésére! 

 

XÉNIA BÚCSÚZIK 
Kedves közösségi tagok! 

Megrendítő a kialakult helyzet, mely a világ szinte minden pontját érinti. Di higgyünk abban, hogy 

véletlenek nincsenek. Most itt az idő arra, hogy pihenjünk, gondolkodjunk, családunkkal legyünk. Idegen 

hely, más világ. A hasonló értékrend összetarthatja az embereket nemtől, kortól, vallási és nemzeti 

hovatartozástól függetlenül. Köszönöm, hogy befogadtatok és veletek lehettem 6,5 hónapon keresztül. 

Nagyon sok jó embert megismertem a Szent Erzsébet Plébánia, a Magyar Iskola és a Kodály Táncegyüttes 

berkein belül egyaránt. Igyekeztem munkámmal mindig a közösséget szolgálni, értéket képviselni, 

továbbadni, teremteni. A fennálló helyzet miatt munkáltatóm hazarendelt és itthonról, a háttérből folytatom a 

Kőrösi Csoma Sándor programot. Mindenkinek jó egészséget és türelmet kívánok! Szolnokiné Jaczkó Xénia 
 

A JÓ GAZDA SZEMÉVEL… 
A karantén miatt elmaradnak közösségi alkalmaink. 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! 

 

A pápa rendkívüli imaszándéka: a járvány megszűnéséért 
Mindannyian együtt imádkozzunk a betegekért és a szenvedőkért.  

Oltalmad alatt keresünk menedéket, Istennek Szent Anyja. Ne vesd meg könyörgéseinket a próbatétel idején, 

és szabadíts meg minket minden veszélytől, ó, dicsőséges és áldott Szűz.  

Köszönetet mondok minden kereszténynek és jóakaratú embernek, akik ebben a pillanatban imádkoznak, 

egységben, attól függetlenül, hogy milyen vallási hagyományhoz tartoznak. 

 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK  

WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Virágvasárnap / Palm Sunday (5) a Mária Kongregáció élő és +tagjaiért; +Salamon Istvánért, +szüleiért és 

testvéreiért; Etelkáért és +Pálért; + Molnár Erzsébetért, évfordulón; +György Dezsőért 

Hétfő / Monday (6) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General 

Kedd / Tuesday (7) 7:30 for our +Jesuits 

Szerda / Wednesday (8) 7:30 for Jesuit vocations 

Nagycsütörtök / Holy Thursday (9) 

Nagypéntek / Good Friday (10)  

Nagyszombat / Holy Saturday (11) 
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Fodor Irén emlékére: Elek Rozina. 

file:///C:/Users/Gyula/OneDrive/Office%20shared%20files/Hírnök-kommunikáció/2019/stelizabethofhungary.archtoronto.org
https://stetoronto.org/tamogass/


   
 

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 5, 2020 

"My God, my God, why have you forsaken me?" 

 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

 

In order to limit the spread of the COVID-19 virus and so as to comply with the Government of Ontario’s 

new regulations requiring that all non-essential workplaces be closed, we are sorry to inform you that the 

church and the parish office must remain closed until further notice. This is a deeply painful, but neces-

sary decision for our faith community.  

 

However, we are still here for you during this difficult time.  Social distancing is our new normal right 

now, but that doesn't mean we should be distancing ourselves from God. Whatever you may be feeling, re-

member that God is always with you.  

 

1. If any of you need help with buying groceries and  medicines, please let us know through 

email: szte.iroda@gmail.com. We have kind-hearted people who have offered their time to help oth-

er parishioners in need.  

2.  We will be broadcasting our St Elizabeth Masses on our website and social media at 11AM Sunday. 

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.   

3. “Churchyard” Confession with Fr. Tamas will be available this Friday and Saturday from 11:00am-

11:45am and 4:00pm-5:00pm or you can make an appointment via phone. You do not have to get out of your 

car, we will still maintain a good distance for safety. 
4. You can still leave a voicemail at the parish office: 416-225-3300 ext.21. Or you can email us at: 

szte.iroda@gmail.com. We will return your message as soon as possible.  

 Visit our homepage in Hungarian: www.stetoronto.org; or 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. 
5. 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 

 

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 

mailto:szte.iroda@gmail.com.
mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
http://www.archtoronto.org/covid19
https://signup.formed.org,/

