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 17.
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!
Megérkeztünk a Nagyhéthez, a három szent naphoz, ami hitünk alapját alkotja. Sikerült végig járnod a
nagyböjti utat? Hol tartasz most?
Tudtál-e kitartani az úton? Mi volt új, fontos, személyes tapasztalat e nagyböjtben számodra? 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, megtisztulásra és megújulásra hív.
Tudtál-e emlékezni az ígéretekre a fájdalmas üresség idején? Tapasztaltad-e a menekülés vágyát, hogy feladj
mindent?
Tudtál-e örülni a váratlan, hihetetlen találkozáskor! Te felismered-e a feltámadt Jézust a hétköznapjaidban?
Mikor mondtad te is egy tapasztalat élményében, hogy „ugye lángolt a szívünk?” (Lk 24, 13-32) És volt-e
következménye e találkozásnak, tudtál-e te is „még abban az órában útra kelni és visszatérni hozzá?” Ekkor
lehet félretenni a fájdalmakat, ekkor kap a találkozásban minden új értelmet! Kérd ezt, főleg ha még „nem
jutott” a Feltámadás allelujás érzéséből, mert körülményeid, élethelyzeted miatt a félelem, a hiány vagy a
kimerültség tart hatalmában!
Áldott nagyheti készületet, ünnepeljük együtt a szent három napot! Szeretettel várunk, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1) Kérd a feltámadás tapasztalatát, örömét!
Vedd észre, hogy hol van szükséged a feltámadásra, azaz megújulásra életedben? 2) Menj el egy
emmauszi sétára (egy baráttal, családtaggal és beszélj hitedről, kérdéseidről!) 3. Figyeld a jeleket,
hogy mikor lángol a szíved a héten? Mi ad erőt, reményt, vigaszt? Figyeld, hogy hol nyíltak új utak előtted
– ahogy a sír előtt is el lett gördítve a kő. Ha megtalálod, akkor ezt erősítsd meg a következő időben!
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 11AM (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!
14. NAGYCSÜTÖRTÖK
7-8AM: Szentségimádás és gyóntatás
5PM: English Mass
7PM: Jeremiás Siralmai, majd 7:30PM: Mise az utolsó vacsora emlékezetére
8:30PM: Széder vacsora (az előzetes bejelentkezés lezárult)
8:30-12AM: ‘Watching’ – Virrasztás az oldalkápolnában
15. NAGYPÉNTEK
7-8AM: gyóntatás
2PM: Keresztút; 3PM: Passió és csonkamise. 4-5PM: Szentsír-látogatás
5PM: Way of the Cross in English. 6PM: Good Friday Liturgy 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 szeretetlakoma a hallban
17. HÚSVÉTVASÁRNAP
9 és 11AM: Ünnepi mise, ételszentelés. 12:30 PM: Mass in English (3PM: magyar mise Guelph, St. Joseph)
18. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM.
19. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
20. 11,30AM: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub
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.
23. 9,30AM-12,30PM: Magyar Iskola online, Cserkészet a templomnál
9:30AM. to 6:00PM: Workshop on Healing The Family Tree (részletek az angol résznél)
24. 9 és 11AM: mise. 4pm: Filmklub online: Risen (A 2016-os film megtekinthető előre magyarul és angolul)
ONLINE, ÉLŐBEN is be lehet kapcsolódni a szent három nap miséibe, ha távolabb élsz!
GYÓNTATÁS - A nagyböjt egy csodaszép bűnbánati időszak, ahol leteheted terheidet, sebeidet. Élj a kiengesztelődési-gyónási lehetőségekkel! Gyónási lehetőség és lelkibeszélgetési alkalom Nagycsütürtök és
Nagypéntek reggel 7-8AM között; április 16. nagyszombaton 10AM-12PM: hódolat a sír előtt, közben gyóntatás. Egyéni egyeztetéssel Tamás atya más időpontban is elérhető.
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!
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 kivisszük 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, mintha 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 Szentsírlátogatásra, 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.)
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.

Workshop on HEALING THE FAMILY TREE
A workshop to seek healing and deliverance of inherited negatives for your generations on Saturday, April
23, from 9:30 am. to 6:00 pm. The presenter is Father Terrence McKenna, in retirement. Space is limited and
REGISTRATION IS NECESSARY. Call Father McKenna’s assistant, Nancy, at 647-271-6603 if you are
interested in attending. Admission fees are by cash payment only at the door and they are $20. for individuals,
$30. for married couples and $10. for full-time students (18+ years with valid ID) if you register before April
16, 2022, after which the fees increase by $5. each respectively.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (17) 9:00 békéért a világban; †Málics Máriáért; †id. és ifj. Málics Istvánért; †Kovács és
Bukovenszki nagyszülőkért; †Tuza és Csonka nagyszülőkért; a tisztítótűzben szenvedőkért; †Barna Olgáért,
Barna Gyuláért, és Barna Lajosért; †Farkas Máriáért 11:00 Kolozsváry János felgyógyulásért; †Harasti Tamásért; †Elek szülőkért; †Házy Ildikóért; Hamrán családért; Katona és Vörös szülőkért és testvérekért; †Adorján
Károlyért és Magdolnáért; †Msgr. Farkas Olivérért 12:30
Hétfő / Monday (18) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for †Alfonso Cajiles; Jr. for †Robert
Harper
Kedd / Tuesday (19) 7:30 for our †Jesuits; for †Fr. Barna Alexander
Szerda / Wednesday (20) 7:30 for Jesuit vocations; for †Neville Edwards; birthday blessings for Linda Sazon
Csütörtök / Thursday (21) 7:30 for the conversion of non-believers; health and happiness for Magdalen Yam
Péntek / Friday (22) 7:30 for our benefactors; prayers for Yena and Clare
Szombat / Saturday (23) 7:30 for world peace; 5 PM for Etelka and †Pál
Temetés: †Engyel Teréz (93) gyászmiséje április 30-án lesz 12 órakor templomunkban
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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 17, 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!
We began the Holy Week as Jesus enters Jerusalem: joyful moment full of hope, but very soon, the mood of the
people changes. What about you? How did you arrive to the end of the Lent? Let us these days accompany
Jesus in silence as he goes to his death.
The Gospel records the encounters with the risen Lord. God invites us into a loving, intimate relationship
with Christ. But how? Two Disciples leave Jerusalem and are on the way to Emmaus. They run away, they
give up, they are fed up with the experienced fear, pain, suffering… too much… Do you remember this kind of
desolation? So 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 debate —that Jesus most
reliably reveals himself. They recognise Jesus in breaking the bread what is the sign given in the Last Supper’
memory mandate!
I love how the eyes of the disciples were opened, so that they recognized the Risen Lord. “Were not our hearts
burning within us, while he was talking to us on the road, while he was opening the Scriptures to us?” They
were sad at the start of the walk, but not after the fire is kindled. They go forward and share their consolation
and desire with their companions. Part of the consolation offered by the Lord is that of revelation and
apostolic energy and enthusiasm. Their hearts were on fire…. What about your heart?
Have a peaceful, silent Holy Week and a blessed Easter! Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US AT THE HOLY WEEK!
14. Maundy Thursday - 7-8AM: Adoration & Confession
5PM: English Mass
8:30PM Seder Dinner (pre-registration closed), 8:30-12AM ‘Watching’ Adoration
15. Good Friday - 7-8AM: Private prayer time & Confession
5PM: Way of the Cross in English
6PM! Good Friday Liturgy 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. visit: www.commissariat.ca.
16. Holy Saturday: 10AM-12PM: Visitation of the Holy Sepulcher & Confession
5PM: Easter Vigil Mass in English
17. Easter Sunday - 12:30 PM: Mass in English
23. 9:30AM. to 6:00PM: Workshop on HEALING THE FAMILY TREE (details above)
PRAY WITH POPE FRANCIS in April 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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