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: 2022. április 10.
SEE THE ENGLISH BULLETIN ON THE 4TH PAGE!
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7
416-225-3300 x 304;

szte.iroda@gmail.com;

stetoronto

HU: www.stetoronto.org; ENG: stelizabethofhungary.archtoronto.org;
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com;
Szentmise magyarul: vasárnap 9, 11AM
English Masses: Monday - Saturday at 7:30AM, on Saturday at 5PM
Szentségimádás: 1. péntek 7AM-7PM; 4.péntek 7-8PM; szombat 4,30-5PM
Gyóntatás: Szentségimádás alatt / Reconciliation: during Adoration
Plébános/Pastor: Fr. Forrai Tamás Gergely SJ
Iroda/Office Hours: Tuesday to Saturday 9:30-3:30; Sunday 10-12:30
Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Az elmúlt hetekben Jézus arra hívott, hogy vedd észre: mindig van lehetőség az életre, a megújulásra! Miért?
Mert Isten megbocsátó szeretetét tapasztaljuk, ez pedig önvizsgálatra hív. Te élsz-e a szentgyónás
ajándékával?
A virágvasárnapi Passió alatt elkísérjük Jézust az ujjongó fogadástól az őrjöngő elítélésig, tagadástól a
megvallásig. Ha vele vagyok az úton, akkor kifejezem azt, hogy hozzátartozom, hogy kitartok mellette jóban és
rosszban. Ahogy a barátság is a rosszban mutatja meg értékét, úgy most nézheted meg, hogy úgy igazán:
mennyire szereted Jézust! Most állj Jézus mellé te is! (Lk 22,14-23,56.)
A virágvasárnap képe számomra a pálmából font kereszt (lásd a képet fent). Miért? Mert az ünnep
szimbólumából készül a kereszt maradandó jele: élet és halál, dicsőség és megaláztatás összeér benne, ahogy
a nagyhét eseményeiben. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való utolsó útját ünnepeljük. A mise előtt
megáldjuk a pálmaágakat, és így vonulunk be a templomba, csatlakozva a Jézus ünneplőkhöz. A misén a teljes
Passiót felolvassuk, hogy így egyben hallhassuk, egyben elmélkedhessük a nagyhét eseményeit.
Arra kérek mindenkit, hogy hívjatok meg egy barátot, ismerőst az ünnepre, aki már régen volt
velünk!(Ajánljátok számukra hogy ezen a linken jelentkezzenek be a heti hírnökre.)
Áldott nagyböjtvégi készületet!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1) A hétköznapi döntéseidben te elkíséred-e
Jézust a kereszt útján vagy elhagyod, mint a tanítványok? 2) Hívd meg egy barátodat, ismerősödet a
nagyheti misékre!
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a heti RÁDIÓS ÚTRAVALÓ, a szerdai
BIBLIAÓRA, a szombati kétperces ÜZENET és TANÚSÁGTÉTEL, illetve bekapcsolódhatsz a most
vasárnapi MISE online: 1pm (EST) a YouTube oldalon (stetoronto) és az EWTN/BONUM TV-n (8pm CET).
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
és mikorra szeretnéd a misét?
IMÁDKOZZUNK ÁPRILISBAN FERENC PÁPÁVAL az egészségügyi dolgozókért, hogy – különösen a
legszegényebb országokban – a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját
támogassák a kormányok és a helyi közösségek.
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NAGYBÖJTI ESEMÉNYNAPTÁR ÁPRILIS - az online programokat külön jelöljük!
08. 6pm: Keresztút; 7pm: mise magyarul
09. 9-11am: húsvéti templom takarítás: várunk önkénteseket, hogy széppé tegyük templomunkat!
Magyar Iskola és Cserkészet (élőben). 8pm: Szentignáci lelkigyakorlat (zoom megosztás)
10. 9 és 11am: Virágvasárnapi Mise Passióval. Házasok Klubja sütemény vasára
10.15-10.45am: A Jézus követeséről szóló „Into His likeness” lelkigyakorlatunk a Galériában
Mária Kongregáció találkozó (mindig a hó második vasárnapján) – Várunk érdeklődőket is!
12.30pm: Könyvbemutató a hall-ban: Kanadai Magyar Írószövetség új Antológiája
4pm: Filmklub online: Magyar passió (A 2021. évi film megnézhető előre magyarul)
11. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM. 3pm: „Montserrat jezsuita vlog”
12. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM
13. 11,30am: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub
14. Nagycsütörtök:
5PM: English Mass
7PM: Jeremiás Siralmai, majd 7:30PM: Mise az utolsó vacsora emlékezetére
8:30PM: Széder vacsora (csak előzetes bejelentkezéssel az irodán – 04.11. délig)
8:30-12AM: ‘Watching’
15. Nagypéntek
2PM: Keresztút; 3PM: Passió és csonkamise. 4-5: Szentsír-látogatás
5PM: Good Friday Liturgy in English. 6PM: Way of the Cross in English
A nagypénteki külön gyűjtés a szentföldi keresztények megsegítésére, az ottani katolikus kegyhelyek és intézmények fenntartására szolgál, támogassuk nagylelkűen! www.commissariat.ca.
16. Nagyszombat
10AM-12PM: szentsír-látogatás, gyóntatás
5PM: Easter Vigil Mass in English
8PM: Feltámadási mise, majd agapé a hallban
17. Húsvétvasárnap
9 és 11AM: Ünnepi mise, ételmegáldás
12:30 PM: Mass in English (3PM: magyar mise Guelph, St. Joseph)
22. 2-7pm Húsvéti ignáci lelki nap: Bevezető a szentignáci elmélkedésbe. Ebben lesz bevezetés a
szentignáci lelkigyakorlat céljába és gyakorlatába, három vezetett elmélkedés és ezek közös reflexiója.
GYÓNTATÁS - A nagyböjt egy csodaszép bűnbánati időszak, ahol leteheted terheidet, sebeidet. Élj a kiengesztelődési-gyónási lehetőségekkel! Gyónási lehetőség és lelkibeszélgetési alkalom minden reggel 7-9AM
között; április 16. nagyszombaton 9-11AM: hódolat a sír előtt, közben gyóntatás. Egyéni egyeztetéssel Tamás atya más időpontban is elérhető.
Sajnos elmarad a találkozási, beszélgetési lehetőség P. Vizi Elemér jezsuita provinciálissal, mert utazása
meghiúsult a nehézkes covid-beutazási feltételek miatt.
A NAGYHÉT LITURGIÁJA – A JOBB FELKÉSZÜLÉS ÉRDEKÉBEN
Nagycsütörtökön felidézzük az Eucharisztia alapítását. 7PM a Szent Erzsébet Scola Cantorum idézi fel Jeremiás Siralmait. A 7,30PM kezdődő mise utolsó vacsorát és a lábmosás történetét eleveníti fel. A fájdalmas búcsúzást jelzi, hogy a dicsőség után elhallgat a harang, nem használjuk a csengőt egészen a feltámadási
miséig. A mise végén - jelezve Jézus elfogatását és szenvedésének kezdetét - ünnepélyes körmenettel kiviszszük az Eucharisztiát a baba-kápolnába és utána az oltárról leveszünk mindent (“oltárfosztás”). A mise után
hívunk mindenkit, hogy maradjon az Eucharisztiával egy csendes imára, virrasztásra a kápolnában. Ezután
a Széder vacsora (csak előzetes bejelentkezéssel) a hall-ban úgy, amint Jézus megélhette ezt. Célunk az
utolsó vacsora eseményének egyszerre személyesebb és közösségi megtapasztalása.
Nagypéntek - “Good Friday”, hiszen Isten valami új csodát tesz életünkben! Az erre való felkészülés miatt
egészen nagyszombat estig olyan, mint egy kis lelkigyakorlat: szigorú böjti nap, de nem csak az étkezésben,
hanem minden “külső” tevékenységben (vásárlás, szórakozás, utazás). Teremtsünk csendet az imának!
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2PM közösen járjuk végig a nagyböjt utolsó, ünnepélyes keresztútját. Háromkor várunk mindenkit a csonkamisére. “Csonka”, hiszen az oltár egészen csupasz és a misében sem mutatunk be szentmiseáldozatot. Az
evangéliumból a Passiót a Scola Cantorum énekli. A rövid prédikáció után az egyetemes könyörgések ünnepélyes formáját imádkozzuk, hosszabb csöndet tartva minden imaszándék alatt. Ezután körmenettel hozzuk be
a letakart keresztet az oltár elé, hogy itt lesz lehetősége mindenkinek kijönni a kereszthódolatra. (Idén csak
álljunk meg vagy térdeljünk le a kereszt előtt, ne érintsük.) Ezután hozzuk át a kápolnából az Eucharisztiát az
áldozáshoz. (Bíztatok mindenkit, hogy - ahol nincs - ekkor tegyenek fel keresztet a lakásukba! Ha nincs és
szeretnének, jelezzék és tudunk adni, sőt ezen otthoni kereszteket örömmel megáldjuk e napokban.) A csonkamise után szentsírlátogatás 4-5PM között.
Nagyszombaton Jézust gyászoljuk: Jézus sírját őrzik a katonák, a tanítványok meg félelmükben bezárkóztak. Mintha minden értelmét vesztette volna, mint minden elpusztult volna... Ezért ez a nagy csend napja (a
szabbath), amit igyekezzünk otthonainkban is komolyan megtartani! 10AM-12PM között várunk mindenkit
legalább egy rövid Szentsír-látogatásra, imára Máriával és a gyászoló tanítványokkal. A szentsír látogatás
alatt van még egy utolsó lehetőség a húsvéti gyónásra: élj vele!
A feltámadási vigília misét este 8 órakor kezdjük a templomudvaron a tűzszenteléssel, gyújtjuk meg a húsvéti gyertyát és vonulunk be gyertyákkal, a húsvéti öröméneket (exultet) énekelve a templomba. Az ünnepi
misén több olvasmányt olvasunk, amelyek végig vezetnek bennünket a megváltásunk történetének kiemelkedő eseményein. A prédikáció után megáldjuk a szenteltvizet a húsvéti gyertya belemerítésével. A mise végén
következik a feltámadási körmenet a templomunk körül. Ezután várunk mindenkit szeretettel egy szeretetlakomára a Hall-ban. (Az ételt megszenteljük és vagy hazaviszik, vagy megosztjuk.)
JÓ GAZDAKÉNT...
 Április 9. 9-11am: húsvéti templom takarítás: várunk önkénteseket, hogy széppé tegyük templomunkat!
 ministránspróba: Nagycsütörtökön, este 6:00-kor lesz gyakorlat, utána mise 7:30-kor; Nagypénteken reggel
12-2PM között lesz Nagypénteki gyakorlat, 11:00-kor lesz Nagyszombati és húsvétvasárnapi gyakorlat, utána
mise 3:00-kor. Akik aktívan részt akarnak venni a szolgálatban, azok legyenek jelen a próbákon!
VÉGE A COVID KORLÁTOZÁSOKNAK – ENDING COVID RESTRICTIONS
A covid megkötöttségek megszűntek számunkra: megszűnik a létszámkorlát, a kötelező maszkviselés, a hall-beli
korlátozások és kórus korlátozása. A jobboldali padsorok távolságtartását megtartjuk azoknak, akiket súlyosabban sújthat valamilyen fertőzés, illetve továbbra is fertőtlenítjük még a padokat a misék között. A maszk viselése továbbiakban
opcionális. Akik tünetet éreznek, vagy kontaktusban voltak Covid betegekkel maradjanak otthon.
Note, that indoor masking requirements end in churches, parish halls and offices; all Covid-19 restrictions end in our
parish halls; restrictions on choir activities end. However, if you choose to wear a mask, feel free to do so. For a
period, we keep the pews at the right with social distancing for those who need it. Please continue self screening and
please avoid Mass if you are unwell or you are exposed to someone who had Covid.

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (10) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Etelkáért és †Pálért; †szülőkért, Kovács
Györgyért és Bukovenszki Ilonáért; †édesapáért, Tuza Istvánért; good health and happiness for Ryan Carvalho
and family 11:00 Dala Rozáliáért, születésnap; Kolozsváry János felgyógyulásért; a Mária Kongregáció élő és
†tagjaiért; †Kusztos Jánosért és Viktóriáért; †Harasti Tamásért; Kirec Lali, Helen, Lalika, Christopher, Suzy,
és Nancy haláluknak 25. évfordulójára; †Babits Györgyért, évforduló; †Margaret Gollerért; †Dala Irénért, 6.
évforduló; †Balogh Jenőért, 3. évforduló; †ifj. Varga Istvánért és Mártáért; †Tausz Zsuzsáért, 10. évforduló
Hétfő / Monday (11) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; birthday blessings on Mario Colaco and
Andrew Lee; good health and happiness for Crispin and Vilma Noronha
Kedd / Tuesday (12) 7:30 for our †Jesuits; for †Anthony Yam & Yam Chuck Chi; blessings on Simone
Carvalho and family; good health and happiness for Nguyen Nu and family
Szerda / Wednesday (13) 7:30 for Jesuit vocations; good health and happiness for Peter Carvalho and family
Elsőáldozás: Bitó Tamás, Bitó Chanel, Bozoki Lily, Deák-Péter Olívia, Farrokhi Emma, Fecső Gabriella,
Kristóf Kilián, Pfeiffer Marcell, Ruzsák Csenge, Tóth Alex, Vályi Gréta, Zubovits Rae Anikó
Bojtor Mary és Goldenstein Melanie virágmegváltása szeretteik emlékére: †Fekete Éva
Somlai István és Anna virágmegváltása szerettei emlékére: †Döbrei János
Köszönjük az adományokat.
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Saint Elizabeth of Hungary R.C. 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 10, 2022
www.facebook.com/stetorontoEN; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org
Phone App: myParish  Saint Elizabeth of Hungary
416-225-3300 x 304;
StElizabethofHungary@archtoronto.org
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30am, Vigil Mass: Saturday at 5pm
Haitian Mass in Creole: 3rd Sunday of the month at 3pm
Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday 8-9am; 1st & 4th Friday of the month at 7-8pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Last week, Jesus defused a tense and violent situation by forgiving the woman who sinned, after turning the
tables on her accusers: ‘If there is one of you who has not sinned, let him be the first to throw a stone at her’.
Are you without sin? … Although Jesus does not condemn her, she is to 'go away and not sin anymore'. We are
invited today to recognise the utter completeness of God’s forgiveness, and his desire to restore us to new life.
Do you desire it, too?
Palm Sunday we begin the Holy Week as Jesus enters Jerusalem on the back of a donkey, accompanied by
crowds shouting joyfully ‘Hosanna!’ and waving palm branches. A joyful moment full of hope! But very soon,
the mood of the people changes, and their cry is ‘Crucify him!’ It is the way how Peter denies Jesus three
times. (Lk 22,14-23,56.) What about you? Let us accompany Jesus in silence as he goes to his death.
Have a peaceful weekend, Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU …
08. 7am-8pm adoration with Mass at 7,30. 8am: Way of the Cross in English
09. 7am-8,30pm adoration with Mass at 7,30.
8,30am: Coffee, followed by Easter Cleaning of the church – please help if you can
4.30pm: Adoration, 5pm: Vigil Mass for Palm Sunday
11. 6pm: rehearsal of the altar servant helping in the Holy Week liturgies
14. Maundy Thursday: 5PM: English Mass
8:30PM Seder Dinner (only with pre-registration in the office)
8:30-12AM ‘Watching’ Adoration
15. Good Friday: 5PM: Good Friday Liturgy in English.
6PM: Way of the Cross in English
Needs of the Holy Land Special Collection is for the Holy Land in support of Christian communities there, the
works of the Church and the upkeep of holy sites. Let us give generously to respond to the needs of the
Church in the land of Jesus. For more information please visit: www.commissariat.ca.
16. Holy Saturday: 10AM-12PM: Visitation of the Holy Sepulcher
5PM: Easter Vigil Mass in English
17. Easter Sunday - 12:30 PM: Mass in English
PRAY WITH POPE FRANCIS in April for Health Care Workers. We pray for health care workers who
serve the sick and the elderly, especially in the poorest countries. May governments and local communities
give them adequate support.
We thank you deeply for all your donations!
Please, consider online donation for our community and contribute through „pre-authorized
giving” (PAG) which is considered to be the best way. Use PAYPAL or donate online by credit
card at stelizabethofhungary.archtoronto.org: select our parish in East Toronto.
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