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 25.
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!
A húsvéti idő arra hív, hogy I. MARADJ KÖZÖSSÉGBEN, hogy ne járj úgy, mint Tamás apostol. (Jn
20,19-31) II. VEDD ÉSZRE AZT, AMI LÉNYEGES, ami életadó: tartsd meg a jót, vesd le a rosszat! (Lk
24, 35-48) Ehhez persze figyelni kell. Te kinek a hangját ismered fel legtávolabbról? … a legnagyobb zajban? Gondolom, hogy azt, akit nagyon közel érzel magadhoz, nem? Ma arra hív az evangélium, hogy
HALLGASD JÉZUST! (Jn10, 11-18) Ismered már a Jó Pásztor hangját és elkezdted követni!?
Sajnos Ontario újabb korlátozásokat vezetett be, így újra TILOS A NYILVÁNOS ISTENTISZTELET és
csak 10 fő lehet templomunkban egyéni imára. Gyakorlatban a téli hosszú lezárás gyakorlatába léptünk viszsza. Újra megakadályozzák az istentiszteleteket, annak ellenére, hogy tudomásunk szerint eddig egyetlen
fertőzési góc nem alakult ki a teljes év alatt egyetlen ontarioi katolikus templomban sem! A lelki egészség
nem érték többé. Ha neked az, akkor arra kérlek újra, hogy:
I. VALLD MEG HITEDET! Az újabb korlátozások első napján néhány tucat anya kiment kisgyermekével a
játszótérre…. néhány rendőri vezető bejelentette, hogy nem fogják a kocsi úticélját véletlenszerűen ellenőrizni: az első tudta, hogy mi a fontos, a második egyszerűen félt a következményektől, de mindkettő elérte,
hogy mentesüljön. Neked fontos-e a hited gyakorlása? Akkor írd meg ezt Collins érseknek, Ford miniszterelnöknek és a helyi MPP-nek, akik várják leveledet! Márciusban már számítottak e levelek! (Címek és egy levélminta a keddi részletes email-ben megtalálható.)
II. OSZD MEG HITEDET! De ennél nehezebbet kérek: keress, szólíts meg egy olyan másik családot közösségünkben, akivel hetente közösen olvasod és beszéld át a vasárnapi evangéliumot, mintegy felajánlásként a
lezárás megszüntetéséért. Tedd ezt most online vagy telefonon, és ahogy erre lehetőség lesz esetleg kerti heti
találkozással (például a mise előtti órában). Hiszem, hogy ez a megosztott, közösen megélt hit tudja nemcsak
megtartani, de megújítani közösségünket!
Szeretettel és imával
Tamás atya

1

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, gyakorlatok a felkészüléshez: 1. oszd meg hitedet egy ismerőssel (lásd fenti II.
pont! Ha segítség kell, akkor az új Bibliakör, lásd a 2. oldal közepén) 2. Figyelj arra, hogy mi a te
hivatásod e földön? Ismered, akarod-e ezt? Imádkozz azért, hogy megtaláld hivatásod és tanúságtevő keresztény legyél! 3. Imádkozz hivatásokért! Imádkozz szülői: édesanyai és édesapai hivatásokért! Ma
különösen is imádkozz a fiatalokért, hogy ha a Jóisten meghívását hallják, merjék követni!
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a rádiós ÚTRAVALÓ, illetve a következő
vasárnapi részletes BIBLIAKÖR és 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, MÁJUS – ONLINE PROGRAMOK
23. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösséggel
24. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. Magyar iskola. 1PM: Elsőáldozási felkészítő.
6PM: Zenei Vesperás Oláh Imrével. Fugue in c minor BWV 582 by J.S. Bach. Allein Gott in der Hoh' sei
Ehr'/Only God in the highest be praised Choral prelude BWV 664 by J.S. Bach. Grave and Adagio from Organsonata
II in c minor by Felix Mendelssohn. Moto Ostinato from Sunday music by Peter Eben.

25. 11AM: Vasárnapi mise online. 12-1PM: „drive through” udvari áldoztatás, 1-2PM: templomi áldoztatás.
3PM: Bérmálási felkészítő. 4PM: ZOOM Filmklub: Babette lakomája (itt megtekinthető)
28. 7PM: Bibliakör. 8PM:"Risen" (R. Barron) – élő online beszélgetés Húsvét tapasztalatáról III.
29. 7-8PM: újabb online Biblia csoportot indítunk: kapcsolódj be!
Május 1. Anyák napja. 9AM: „Jézus és a gyermekek” - gyerekliturgia. Magyar iskola. 11AM: Szülői Klub.
1PM: Elsőáldozási felkészítő
2. 11AM: Vasárnapi mise online. 12-1PM: „drive through” udvari áldoztatás, 1-2PM: templomi áldoztatás.
3PM: MIK és Ministráns találkozó
ÉLD MEG A HÚSVÉTOT A HÉTKÖZNAPOKBAN IS
A bevezetőben azt kértem, hogy oszd meg hitedet egy ismerőssel. De hogyan? Ha el akarsz indulni és kell
segítség, akkor íme két meghívás számodra:
 ÚJ BIBLIAKÖR: A vasárnapi evangéliumról eddig szerda esténként volt látható az előre rögzített Bibliakör beszélgetés, illetve emellett már 6 csoportban zajlik spontán, személyes, nem rögzített zoom-os kiscsoportos beszélgetés. Most újabb online csoportot nyitunk csütörtök esténként 7-8PM között, minden érdeklődő számára, a bevezetőben megfogalmazottak elősegítésére.
 „RISEN” - ÚJ ONLINE BESZÉLGETŐKÖR szerda esténként 8-9PM között. Ahogy év elején a „Search”
programba kapcsolódva volt egy nagyon jól sikerült lelki sorozatunk, most Bishop Barron húsvéti HE IS
RISEN sorozatához kapcsolódunk – élő online beszélgetés a Húsvét tapasztalatáról.
EGYHÁZTANÁCS
Április 21-én tartotta az Egyháztanács e havi megbeszélését. Átbeszéltük a nagyböjt időszak tapasztalatát
(köszönet a sok segítségnek, ami lehetővé tette a rövid újranyitási időszak zökkenőmentességét. Egyeztettük
a 3. lockdown alatti feladatokat (lásd a keddi külön Hírnököt). Részletesen, újra tárgyaltunk a bezárás alatti
közösséget érintő terhekről, maradandó erózióról. Azt látjuk, hogy az online megszólítás elérkezett határához, hiszen belefáradt mindenki a képernyő előtti világba. Keressük azt, hogy mi a fejlesztendő terület, aminek változása a legtöbb megújulást adja. Ami egyre inkább a középpontba kerül, mint lehetőség: személyes
kapcsolatra építő közösségek megerősítése.
ET VÁLASZTÁS - Ha nem kaptad meg postán a választási szelvényt, akkor jelezd az irodán. Ha egy családon belül a felnőttek külön szeretnének szavazni, akkor kérjük, hogy ezt tegyük úgy, hogy a küldött szelvény
aljára írják rá kézzel a további választott listát, jelöljék, hogy ez egy felnőtt családtag külön szavazata és így
küldjék vissza. (Ebben az esetben szükséges, hogy a CSALÁD névvel azonosítható legyen!)
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LOCKDOWN 3: TÚLÉLNI VAGY MEGÉLNI? I.
A 3. teljes lezárás idején még jobban érezzük a kifáradás jeleit. Még több online program most már nem segít önmagában… De akkor merre menjünk? „RESILIENCE”, a rugalmas, tudatos ellenállóképesség lett
mára egy fontos hívószó. Ez az a testi, lelki, szellemi belső erő, amiről tavasszal volt egy online
beszélgetősorozatunk már: tudatosan választott, életmódba épülő és azt erősítő elemek együttese.
Annak érdekében, hogy tudjunk tudatosan és reménykedve előre tekinteni, nagyon fontos, hogy lássuk közösségünk valós állapotát. Úgy érzem, hogy el kell döntenünk, hogy most csak a túlélésre kell fókuszálni
vagy éppen most van szükség megújításra, éppen azért, hogy kifejezzük reményünket és akaratunkat a jövőt
illetően?
Ha igen, akkor fontos, hogy tudatosítsuk és megünnepeljük értékeinket, kincseinket. Zavarnak-e a bennünket
közösségünk gyengébb területei? Akarunk-e tudatosan energiát fordítani a gyengébb területek megerősítésére? Közös gondolkodásra hívlak titeket újra! Beszéljetek a családban vagy barátok között arról, hogy mi
közösségünk erőssége és gyengesége? Mire kellene most fókuszálnunk még jobban?
SZIV újság – JÓ OLVASÁST!
Megjött az új SZIV magazin: Mire hív ma Szent Ignác? -címmel. A tartalomból: Kortársunk, Szent Ignác – Beszélgetés Lukács János jezsuitával; Csakugyan meghalt, valóban feltámadt! Lépések a sokktól a megújulás felé. Megvehető
az irodán vagy megrendelhető online: https://jezsuitakiado.hu/cikkek/?tipus=a-sziv

JÓ GAZDA...
Az elmúlt időben elkészült a bár melletti hátsó folyosó-raktár teljes lomtalanítása, rendezése, festése. Befejeztük az
oltár mögötti előkészítő szoba polcozását: itt kapott rendezett helyet az adventi és nagyböjti díszek anyaga. Kicserélték új géppel a tetőn a központi szellőztető rendszer tönkrement ventilátorát.
A tavaszi kertrendezés és a Föld Napja idején örömmel jelentjük, hogy a plébánián is kialakítunk egy komposztáló
helyet a bomlandó hulladékok számára. Most már csak legyenek újra nagy főzések a konyhán!

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (25) békéért a Kárpát-medencében; Hegedüs Monica és Strada Andris 20. házassági évfordulójára; Sylvie
születésnapjára; Forbáth Péter felgyógyulásáért; Baranyai Beatrice felgyógyulásáért; Várady Ágnes felgyógyulásáért; nemrég
†Raposa Mártáért, Glonczi Zsuzsannáért, Döbrei Máriáért, dr. Sajó Ildikóért és Sütő Gyuláért; †Békési, Kőváry és Orbán atyákért;
†Barna Józsefért; Fábián nagypapáért; Engyel és Kelemen nagyszülőkért; Kelemen Ferencért, Józsefért, Annusért, és Máriáért;
Engyel Ágnesért és Kláriért; †id. Engyel Gyuláért; †testvérért; †családtagokért; †Szőke Rózsáért; †id. Szőke Istvánért, 6.
évforduló; †Kelemen nagyszülőkért; †szülőkért, Acsai Ferencért és Ferencnéért; †testvérért, Maczó Máriáért; †Heim Tiborért,
születésnap; †ifj. Dala Imréért, születésnap; Ivancsics család élő és †tagjaiért; † Balkai Béláné születésnapjára; Tari György
névnapjára; birthday blessings on Lenny Godinho; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received; for the preordination retreat of the Jesuit deacons: Francky and Gerard
Hétfő / Monday (26) for the intention of the Jesuit Fr. General; blessings on Sarah and Ryan Carvalho and family; success for
David Colaco in his exams; for the pre-ordination retreat of the Jesuit deacons: Francky and Gerard; for †Bishop Antonio Palang;
Várady Ágnes felgyógyulásáért
Kedd / Tuesday (27) Saint Peter Canisius for our †Jesuits; for Vamossy family; birthday blessings on Jasmine Carvalho; for the
intentions of Stella Kan; for the pre-ordination retreat of the Jesuit deacons: Francky and Gerard; for blessings on Audrey and
Katharine on their birthday; for †Michael and Anna Lents; Várady Ágnes felgyógyulásáért
Szerda / Wednesday (28) for Jesuit vocations; for the intentions and wellbeing of Paul Jeganathan and family; wedding
anniversary blessings on Rohit and Simone Carvalho; success for David Colaco in his exams; for the pre-ordination retreat of the
Jesuit deacons: Francky and Gerard; for the complete healing of Dam Wong from liver cancer; for blessings on Kathy and
Mauricio Cacho; Várady Ágnes felgyógyulásáért; Horváth Steve felgyógyulásáért
Csütörtök / Thursday (29) for the conversion of non-believers; for †Luis John Moraes; birthday blessings on Prisca Colaco; for
the intentions of Catherine Park on her feast day; for the pre-ordination retreat of the Jesuit deacons: Francky and Gerard; for
†Wilhelmina Santos and Florencio Viola; for blessings on the Kara Family; Várady Ágnes felgyógyulásáért
Péntek / Friday (30) Saint Marie of the Incarnation for our benefactors; wedding anniversary blessings on Sarah and Ryan
Carvalho; success for David Colaco in his exams; for blessings on Fr Tamas, Fr Leslie and Fr Blaise; for the complete recovery of
Fr Scott Lewis; Várady Ágnes felgyógyulásáért
Szombat / Saturday (1) Saint Joseph the Worker for world peace; for Etelka and †Pál; for Antonia Dytoc and family; good
health and happiness for Peter Carvalho and family; for the intentions of Helena Leung; birthday blessings on Edna Pinto; for
blessings on Fr Jeff Shannon; for †Fr Fernando Suarez; 5PM for the Holy Souls in purgatory; thanksgiving from Gene and Linda
Temetés †Glonczi Zsuzsanna (50) †dr. Sajó Ildikó zártkőrű gyászmiséje április 29-én, 11 órakor templomunkban.
Kádár Gabriella in memory of †Szőke Rose.
Somlai család virágmegváltása szerettei emlékére: †Döbrei Mária. 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 25, 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!
Christ is Risen! Indeed, He is risen! Listen to Him!
It is true even if it is confusing and painful to accept that from Monday, the 19th of April until at least May
20th, our churches must once again be closed – although there have been no outbreaks in any Catholic
churches in Ontario. Sadly enough, spiritual health is not deemed essential, it has no value anymore for the
decision makers. (Details and what we can do was described in the Special Bulletin sent on Tuesday.)
Today is known as Good Shepherd Sunday. According to John the sheep know Jesus’ voice, trust him, and
will follow only him. Jesus tells his disciples – and us – that he is the gate of the sheepfold; it is in following
him that we can have the fullness of life. So, we are invited to deepen our awareness of the protective, caring love that surrounds us, holds us and sustains us. Faith is a loving relationship with Jesus! By describing
himself in this way, Jesus is describing the close, intimate relationship we are each called to have with the
living Lord. Jesus trusts that we will listen to his voice, do you? Be an active listener: be attentive, ask,
paraphrase, summarise, reflect feelings. Listen to the Word of God and share your experiences with others!
Pray to find you vocation and on this Vocations Sunday pray for new ‘good shepherds’ to lead our Christian
communities, especially at this difficult time.
Experience the transforming hope and joy of meeting the Resurrected Jesus! In Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU... ONLINE IN APRIL-MAY
23. 7-8PM: Adoration with the Holy Trinity Community
24. 4.30PM: Adoration, 5PM: ZOOM Sharing group about the Sunday Gospel and the “RISEN” by bishop
Barron II. 6PM: Music Vesper by Imre Olah organist.
25. After your online Mass 12-1PM distribution of the Eucharist in the churchyard, driving through, 1-2PM:
Church is open for short visits, for 10 people at any one time.
01. First Saturday of the Immaculate Heart of Mary. 4.30PM: Adoration, 5PM: Vigil Mass ONLINE!
6PM?: ZOOM Sharing group about the Sunday Gospel and the “RISEN” III. by bishop Barron
FIRST FRUITS OF OUR PLANNING DISCUSSION ARE GROWING…
1. LAST CALL: English-speaking Parish Council - In the Hungarian community we renew the PC this
Spring. I would like to suggest setting up a formal PC for the English-speaking community as well. Please
send suggested names for the PC to the office until 25.Apr.
2. PARTICIPATING MASS DURING THE LOCKDOWN?
A) WE START THE LIVE STREAMING OF THE 5PM SATURDAY VIGIL MASS from 1. MAY!
Our parish builds up a professional streaming system used well for the Sunday Mass in Hungarian. Join us at
the English Mass at 5PM on YouTube and come to receive communion afterwards (like Sunday at 12PM).
B) WEEKDAYS PRIVATE MASSES at 7,30AM will be transmitted SOON VIA FM, so that you can listen it in the parking lot and to receive communion afterwards.
3. A new Spiritual Book Study: Word on Fire’s He Is Risen! online study program up to Pentecost. The
discussion will be ZOOM on Saturday at 5PM. It will be shifted after starting the streaming of the Vigil Mass
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.
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