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: 2021. április 4.
SEE THE ENGLISH BULLETIN ON THE 4TH PAGE!
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7
416-225-3300 x 21;
szte.iroda@gmail.com;
stetoronto
HU: www.stetoronto.org; ENG: stelizabethofhungary.archtoronto.org;
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com
Cell phone application: myParish  Saint Elizabeth of Hungary
Szentmise magyarul: vasárnap 9, 11AM, 12:30PM, online: 11AM (YOUTUBE)
EWTN: vasárnapi mise élőben: https://katolikus.tv/elo-adas
Torontói Magyar Rádión vasárnap 3PM: Vasárnapi IGE
English Masses: Monday - Saturday at 7:30AM, on Saturday at 5PM
Szentségimádás: 1. pénteken 8AM-6PM, 4. pénteken 7-8PM, szombat 4,30-5PM
Gyóntatás: Szentségimádás alatt / Reconciliation: during Adoration
Plébános/Pastor: Fr. Forrai Tamás Gergely SJ
Iroda/Office Hours: Tuesday & Friday 9:30-3:30.
Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Nagyböjti utunk végéhez értünk. Virágvasárnap arra hívott, hogy bátran JÁRD VÉGIG AZ UTAT Jézussal!
Ma a teljes szenvedésre emlékezve még inkább aktuális: ott mersz-e, ott akarsz-e maradni Jézussal végig?
Ez csak akkor lehetséges, ha e nagyböjtben a szíved mélyén megőrizted a feltámadás ígéretét. Ekkor viszont
lépésről lépésre feltárul előtted minden: Nagycsütörtökön a lábmosás szolgai feladat lesz éppen Jézus
szeretet jele! Nem kell valami különleges „tett”, de megérintettség és megérinthetőség konkrét tapasztalata.
Ebben lesz teljessé a közösség a tanítványokkal az Eucharisztiában való találkozásban. Nagypénteken a
fájdalmas, megalázó szenvedés ellenére megerősítő lesz kitartani mellett. Nagyszombaton az üres sír
döbbent pillanata, ahol mintha minden értelmét vesztette volna... És a Vigília misében azújabb döbbenet: az
üres sir, a megzavaró hírek zaklatottsága, míg végül Húsvétvasárnap maga a feltámadt Jézus jön feléd!
Ekkor észre fogod venni, hogy Ő maga lépett melléd az utadon és várja, hogy felismerd, ahogy az emmauszi
tanítványok.
A nagyhét részletes programját lásd lent. Tegnapi jó hír, hogy az Ontarioban bevezetett legújabb
korlátozások nem érintik a miséket nálunk: továbbra is 15% azaz 75 fő számára nyitva lehet templomunk,
hála Istennek! Bárhogy is kapcsolódsz be e csodálatos események ünneplésébe, igyekezz az egész hetet
csendesebbé tenni, hogy meg tudjon szólítani az ünnep üzenete!
Kívánok az egész közösségünk nevében áldott készületet és a Feltámadt Jézussal való találkozás örömét!
Szeretettel és imával
Tamás atya
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KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, gyakorlatok a felkészüléshez: Mosd meg valaki lábát… és engedd, hogy Jézus (illetve személyében bárki) megmossa a te lábad!
A készületben segít a MÚLT HETI MISE felidézése, a NAGYCSÜTÖRTÖKI ÚTRAVALÓ, a kétperces
ÜZENET. Aki szeretne hetente egy kiscsoportos online bibliakörbe bekapcsolódni, az jelezze az irodán.
Misénkbe élőben online is bekapcsolódhatsz vasárnap 11AM az EWTN/BONUM TV-n vagy YouTube
oldalon (stetoronto).
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
a misét és mikorra szeretnéd a misét? (szte.iroda@gmail.com)
Imádkozzunk áprilisban Ferenc pápával, azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.
TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR ÁPRILIS – ONLINE PROGRAMOK ALÁHÚZVA!
24-04.: Benjámin Kincsesládája - nagyheti gyerekliturgia naponta 9AM a kicsiknek online (FB és Youtube)
1. Nagycsütörtök: 7PM: Jeremiás Siralmai. 7,30PM Mise az utolsó vacsora emlékezetére (online is),
majd 8,30PM-12AM virrasztás és gyónási lehetőség
2. Nagypéntek 2PM. Keresztút (Előtte, 1PM: a pápai keresztút Rómából)
3PM: Passió és csonkamise (online is), gyűjtés a szentföldi keresztényeknek. 4-5PM:
Szentsírlátogatás és áldozás, 10 perces csoportokban
3. Nagyszombat: 9-11AM: szentsír-látogatás és gyóntatás, 8PM: Feltámadási mise (online is)
4. Húsvétvasárnapi ünnepi mise: 9AM, 11AM (online is), 12:30PM és angolul: 3PM.
5. 7,30PM: online ünnepi mise a Montreali hívekkel
7. 8PM: Bibliakör
9. 7-8PM: Szentségimádás Taize-i imával élőben és online
10. Magyar iskola. 1PM: Elsőáldozási felkészítő. 4,30PM: Szentségimádás majd 5PM. Vigília mise angolul
11. Vasárnapi mise: 9AM, 11AM (online is), 12:30PM. 3PM: Bérmálási felkészítő
13. 3-5PM: A washingtoni csoport online lelkinapja
NAGYHÉT – kiemelt programok
Április 1. Nagycsütörtök: 7PM: Jeremiás Siralmai
7,30PM Mise az utolsó vacsora emlékezetére (online is),
majd 8,30PM-12AM virrasztás és gyónási lehetőség
Április 2: Nagypéntek 2PM. Keresztút; 3PM: Passió és csonkamise (online is)
majd 4-5PM: Szentsírlátogatás és áldozás, 10 perces csoportokban
Április 3. Nagyszombat 8PM: Feltámadási mise (online is)
előtte, délelőtt 9-11AM: szentsír-látogatás és gyóntatás,
Április 4. Húsvétvasárnapi ünnepi mise: 9AM, 11AM (online is) és 12:30PM
Mindegyik misén szükséges az előzetes regisztráció.
A nagycsütörtöki, nagypénteki, nagyszombati liturgiát és húsvéti 11 órás misét online is közvetítjük.
Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton 5PM, húsvétvasárnap 3PM angol liturgiát is tartunk.

 Benjámin Kincsesládája - nagyheti gyerekliturgia: ötletet adunk arra, hogy hogyan lehet beszélni otthon
Jézus szenvedésének történetéről kisgyerekeknek. A húsvétot megelőző 12 nap (03.24-04.04. között) egyegy rövid videót osztunk meg reggelente a plébániai Facebook és Youtube oldalunkon. Ezeket lehet közösen megnézni és beszélni róla vagy a szülő előre megnézheti és akkor maga is el tudja mesélni a történetet.
Köszönöm a videók elkészítésében Füzéry Laura áldozatos és kreatív munkáját!
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 GYÓNTATÁS: hétfőtől szombatig 7-8AM között, nagycsütörtökön 8,30PM-12AM virrasztás és gyónási
lehetőség és nagyszombaton 9-11AM: hódolat a sír előtt, gyóntatás. Egyeztetés szerint más időben is!
SZENTMISE - ÚJRA EGYÜTT
Továbbra is szabadon tudunk együtt imádkozni, ha még 75 fős létszám-korláttal és a szabályok szigorú betartása mellett is: a tegnapi jó hír, hogy az Ontarioban bevezetett legújabb korlátozások nem érintik a miséket nálunk. Hétfőtől szombatig 7,30AM mise angolul, regisztráció nélkül.
Vasárnapi mise 9, 11 és 12,30 órakor. A 12,30-as új misét azért vezetjük be, hogy igy mindenki beférjen.
Mivel egyre többen megszeretették ezt a misét is, ezért mostantól ez is „orgonás” mise lesz. (Emellett elérhető még a szombat esti vigília mise angolul 5PM órakor.)
Előzetes online regisztráció szükséges minden hétvégi misére a korlátozások miatt online a Flocknote-on
vagy a magyar honlapon a Miserend/Regisztráció címszó alatt, vagy az irodába történő betelefonálás útján.
Az időseket és akiknek jobban kell figyelnünk egészségükre, azokat kérjük, hogy a 9AM-es misére jöjjenek lehetőleg. A 9AM és a 12,30PM-es misén kérésre állandó helyet is tudunk biztosítani, aki nem akar
külön hetente regisztrálni. Erre a misére az irodai telefonon vagy email útján is fel lehet iratkozni.
Ahogy várható volt, a 11 órás mise regisztrációja gyorsan betelt és nem fértek be, akik pedig erre szoktak
járni, amit szívből sajnálunk!
ÉPITSÜNK BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET MINDENKINEK!
Az állami rendelkezések alapján templomunkban újra találkozhatunk az alábbi feltételekkel:
Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérem az állami előírások betartását: megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 felett) nem szabad a templomba lépni! A
maszk viselése kötelező! Kérjük, tartsa meg a 6 lábnyi távolságot a templomban és a szentmise után is. (A
padokon lévő zöld csíkok jelzik, hogy hova üljön egy család. Az áldozáshoz a két oldalsó padközi átjárót
használjuk és körkörösen, azaz középen vagy az ablakok mellett menjünk vissza helyünkhöz.) Ne fogjunk
kezet és ne énekeljünk.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Húsvétvasárnap / Easter Sunday (4) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; †id. és ifj. Málics Istvánért;
†Málics Máriáért; †Tuza és Csonka nagyszülőkért; †Mátés Ernőért; †Mátés Annáért 11:00 a Mária
Kongregáció élő és †tagjaiért; Téglási Ilonáért; Matthew dédunoka mielőbbi felgyógyulásáért; †Zydron
Lászlóért, 11 évforduló; †Forrai Zsuzsanna lelke üdvéért; Forrai család élő tagjaiért; †Domokos Antalért;
†Nagy Erzsébetért; †id. Forrai Gáspárért; †Csernik Erzsébetért; †Olajos Ilona lelki üdvéért; †Kovács
Lászlóért; †Szűcs Jánosért; †Szendi Lajosért; élő és †Szendi és Szervó családtagokért; a tisztítótőzben
szenvedő lelkekért 12:30 †Polcz Margitért; †Bata Péterért; †Slavo Stankovicért és Lovász Margitért
3 PM good health, happiness and blessings on Peter Carvalho and family; birthday blessings on Grete Glick;
thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received
Hétfő / Monday (5) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Bianca Khomasurya; for the
intention of Peter Shih and family; for the healing of Celia Uy and Antonia Dytoc; blessings on Ryan
Carvalho and family; For †Clare Dsa
Kedd / Tuesday (6) 7:30 for our †Jesuits; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and
family; birthday blessings on Sarah Glick; good health and happiness on Ryan Carvalho and family
Szerda / Wednesday (7) 7:30 for Jesuit vocations; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih
and family; blessings on Simone Carvalho and family; for Holy souls in Purgatory
Csütörtök / Thursday (8) 7:30 for the conversion of non-believers; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family; for †Bernadette Carvalho; blessings on Peter Carvalho and family
Péntek / Friday (9) 7:30 for our benefactors; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and
family; for †Salvadore San Juan Jr.; good health and happiness for Francesca and Krishnan
Szombat / Saturday (10) 7:30 for world peace; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and
family; blessings on David, Natalie, Andrew and Ethan Carvalho; for the intentions of Fr. Tamas Forai,
Gaspar Gyula and Anna Szárics 5 PM for Etelka and †Pál
Virágmegváltása szerettei emlékére: †Molnár Csabáné
Köszönjük az adományokat.
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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 ON APRIL 4, 2021
www.facebook.com/stetorontoEN; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org
Phone App: myParish  Saint Elizabeth of Hungary
416-225-3300 x 21;
szte.iroda@gmail.com
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30am,
Vigil Mass: Saturday at 5pm - with online registration
Haitian Mass in Creole: 3rd Sunday of the month at 3pm
Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; 4th Friday of the month at 7-8pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
We have journeyed with Christ through Lent, from the silence of the wilderness to the dawning realisation
that his whole life has been a preparation for the events that will unfold on Good Friday. ... Are you yet with
Jesus? Are you going to stay with Jesus even during the hours of his trial and crucifixion in order to meet
Him in the resurrection too?
I am struck deeply with the two central symbols given on the last supper: to serve others and remember Him.
The two first sacraments: yes, to serve others is a sacrament. Yet you can not serve without being linked,
connected to Jesus. Therefore, he offers the Eucharist. He ensures that his essence remains with those with
whom he shares his life and mission. We become partakers of the same relationship He has with the Father!
Have a blessed Triduum and the joy of meeting the Resurrected Jesus!
In Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU... (CHECK WHETHER IN PERSON OR ONLINE) IN APRIL
1. 5PM: Vigil Mass in English. 8,30PM-12AM: Gethsemane Night Watch adoration & confession (78AM: no mass but adoration only)
2. 5PM: Good Friday Liturgy in English - The collection for the needs of Christians in the Holy Land.
3. 7-11AM: Visitation of the Holy Sepulchre and confession (no morning mass). 5PM: Easter Vigil Mass
in English
4. 3PM: Easter Mass in English
8. 7PM: Resilience in a time of pandemic: A meditation for young professionals by Fr John O'Brien, SJ
9. 7-8PM: Adoration with Taize music in person and online
18. ShareLife Campaign
 PRAY WITH POPE FRANCIS IN APRIL for those who risk their lives while fighting for fundamental
rights under dictatorships, authoritarian regimes and even in democracies in crisis.
 SACRAMENT OF RECONCILIATION: Mondays through Saturdays 7-7:30AM (during adoration); Holy
Thursday: ‘Gethsemane Night Watch’ and Confession 8PM-12AM; Holy Saturday: 9-11AM. For other times
Fr Tamas is available by personal appointment.
YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!
We would like to express our gratitude to an anonymous donor, who has gifted a wonderful stand for
our Monstrance (Thabor) to our parish. May God bless the donor!
Please, consider online donation and if you have questions, please, contact our treasurer:
szte.treasurer@gmail.com: Contribute through „pre-authorized giving” (PAG) which is considered to be the best way. Use PAYPAL, Canada Helps, Benevity Greater Toronto United Way,
IBM-Pace Credit Union. Donate online by credit card at https://stetoronto.org/tamogass or at
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org: select our parish in East Toronto.
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