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 24.
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!
Hála és köszönet van bennem azon rengeteg segítő felé, akik széppé tették a húsvétot a miséken való
ministráns, olvasói, áldoztatói vagy zenei szolgálatokkal, a vendégek fogadásával és a rengeteg háttér feladat
végzésével: Isten áldja meg őket sokszorosan!
A feltámadást ünnepelve, tudtál-e örülni a váratlan, hihetetlen találkozáskor! Te felismerted-e a feltámadt
Jézust a hétköznapjaidban? Megtapasztaltad-e a héten, hogy „lángolt a szívünk?”
A "kételkedő" Tamás apostol kimaradt a közösségből és ezzel a Jézussal való találkozás tapasztalatából. Jézus
azonban utánanyúl Tamásnak, utánamegy az emmausziaknak… Hozzád is fordul! Te felismered? (Jn 20,2429).
Ez az Isteni Irgalmasság értelme, amit vasárnap ünneplünk. Az isteni irgalom elnyerésének feltételei: teljes
bizalom Isten jóságában, gyakorló felebaráti szeretet, a szentgyónás utáni megszentelő kegyelem állapota,
szentáldozás: készülj ezekkel te is!
Áldott húsvéti örömöt!
Szeretettel várunk, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Vedd észre, hogy életed mely területe van
„zárva” még? 2. Fordulj Jézushoz vagy akit szeretsz: érintsd meg sebét, illetve engedd, hogy
megérintse a sebhelyed! 3. Vigyél békét Te is az emberek közé!
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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ESEMÉNYNAPTÁR ÁPRILIS, MÁJUS - az online programokat külön jelöljük!
22. 2-7PM szent-ignáci lelki nap: Bevezető a szentignáci elmélkedésbe. Ebben 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: Szentmisék
12PM: Keszei Attila kiállításának megnyitója az Erzsébet Gallériában
12,30PM: Triász koncert “Elveszett dalok” - Amerikai-Kanadai Turné (jegyvásárlás: 416-693-8313)
4PM: Filmklub online: Risen (A 2016-os film megtekinthető előre magyarul és angolul)
25. 7PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM
26. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
27. 11,30AM: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub
30. 9,30AM-12,30PM: Magyar Iskola: felső tagozat élőben, 1,30-3,30PM: Cserkészet a templomnál
3PM: Szülői Klub online
6PM: Zenei Vesperás - Tóth Bettina hárfa and Oláh Imre piano. Harp concerto in E flat major by R.
Gliere; I. Allegro moderato; II. Theme and variations – Andante; III. Allegro giocoso
MÁJUS
01. 9 és 11AM: Szentmisék
10AM: csoportvezetői tavaszi megbeszélés
12,30PM: Irodalmi Klub beszélgetés a hall-ban: Hit a kanadai magyar irodalomban
12,30PM: MIK-Ifjúsági Klub, bérmálkozási felkészítő
02. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
03. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM. 1PM: Házasok Klubja
04. 11,30AM: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub
05. 1PM: Belvárosi Mise (Rákóczi Villa)
06. Elsőpéntek – 7AM-7PM: Szentségimádás. 7PM: Mise, majd 7,30-8.30PM: Taize-i ima
07. 9,30AM-12,30PM: Magyar Iskola: alsó tagozat élőben, 1,30-3,30PM: Cserkészet a templomnál
11AM-4PM: Urban Pilgrimage for Young Adults (részletek lent)
08. 9 és 11AM: Szentmisék
12PM: Mária Kongregáció találkozója
12,30PM: Anyák Napi ebéd a hall-ban, Turcsik Károly finomságaival: Szárnyas raguleves, sertésjava
Jóasszony módra (gombás, sonkás raguval; grillezett zöldségek, és rizibizi), krémes és kávé. $25.
Jelentkezést kérünk május 5-ig az irodán!
14. 11AM-2PM: Mary Lake rózsafűzér zarándoklat
15. 10AM-12.30PM: Szolgálatok Vására – programjaink, közösségeink bemutatkozása, Lángosvásár
ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
Az ünnepen teljes búcsút nyerhetnek azok, akik felkészültek lélekben erre: 1. Tartsd meg ezt az ünnepnapot a
Húsvét utáni vasárnapon! 2. Őszintén bánd meg az összes bűnödet! 3. Helyezd teljes bizalmadat Jézusba! 4.
Menj el gyónni, lehetőleg vasárnap előtt! 5. Járulj szentáldozáshoz az ünnep napján! 6. Legyél irgalmas
másokhoz a tetteidben, szavaidban és imáidban.
Hogy tudod megélni az Isteni Irgalmasság üzenetét az év többi napján? Ez az üzenet nem csak arra az egy
vasárnapra vonatkozik, hanem naponta meg kellene élnünk az irgalmat. Krisztus Irgalmasságának megértése
kulcsfontosságú a vele való kapcsolatunkban. Az is elengedhetetlen, hogy mások iránt irgalmasok legyünk. A
mi kultúránkban az irgalom eszméje kihalt. Azt követeljük, hogy mások fizessenek meg a hibáikért. Ritkán
bocsátunk meg azoknak, akik nem „érdemlik meg” vagy nem kérnek bocsánatot. Az irgalom az evangelizáció
egyik formája lehet. Bizonyára fel fog tűnni a körülöttünk lévőknek, amikor irgalmasok vagyunk velük, ahogy
Krisztus is az (volt) velünk. Ehhez tanulmányoznunk kell az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, és
gyakorolnunk is kell a mindennapokban.
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JÓ GAZDAKÉNT – EGYHÁZTANÁCSUNK BESZÁMOLÓJA
Az Egyháztanács az április 21-i ülésén áttekintette és örömmel nyugtázta a nagyböjti és nagyheti programok
méltó, sokakat megszólító folyamatát. Átbeszéltük és konkretizáltuk a tavasz és a nyár programjait, különös
tekintettel az évzáró programokra és hogy azok hogyan tudják a csoportokat megerősíteni, a szolgálattevőket
jobban elismerni. Átbeszéltük a Magyar Iskola szeptembertől szükséges élő-oktatásának és a toborzás
feladatait, a Karitász megújításának lehetőségeit.
A templom padló cseréje kapcsán köszönjük a már beérkezett szavazatokat. Kérjük, hogy válaszoljanak a
levélben kiküldött lapon most vasárnapig.
Köszönet Varga Istvánnak és csapatának az udvar és parkoló tavaszi nagytakarításáért!
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.
URBAN PILGRIMAGE FOR YOUNG ADULT
Join us for a Young Adult Urban Pilgrimage - for the Ignatian Year. 2021-22 is the 500th anniversary of
the conversion of St. Ignatius of Loyola, and the Catholic Church has declared an Ignatian Jubilee Year, with
special graces for those who pilgrimage to a Jesuit church. Young adults (age 18-39) are invited to do this 3hour walk in the midst of the city, from one Jesuit church to another, ending with a special indulgence Mass
and social gathering. Begin: May 7, 10:30 am St. Elizabeth of Hungary Parish (432 Sheppard Ave. East), ends
at 3:00 pm Our Lady of Lourdes Parish (520 Sherbourne St.) with Mass.
To register, go to: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgdhHkvCMywwPNYV8rvh1PGofRCcFiqIlMsImTqZizlXQ97w/viewform
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (24) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; †édesanyáért, Mátés Annáért; †Lovranics Györgyért,
névnapja alkalmából; blessings on Melissa Gomes 11:00 Kolozsváry János felgyógyulásért; Magdi felgyógyulásáért; Dala
Irénke születésnapjára; Kirec Lali, Helen, Lalika, Christopher, Suzy, és Nancy haláluknak 25. évfordulójára; †ifj Dala Imréért;
†Herczog Irénért, 19. évforduló; †Lakatos Zoltánért, évforduló; †Stankovic Slavoért; †Lovász Margitért; †Aykler Béláért;
†Teresia és Michael Kellerért; †Kocsis Margaretért; †Balláné Vida Máriáért; †Tekse Illésért
Hétfő / Monday (25) Saint Mark 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; blessings and conversion to Hoi K. Leung;
blessings on Renee Gomes
Kedd / Tuesday (26) 7:30 for our †Jesuits; blessings on Sarah and Ryan Carvalho and family; good health and happiness for
Simone Carvalho and family
Szerda / Wednesday (27) Saint Peter Canisius 7:30 for Jesuit vocations; good health and happiness for Neil Gomes;
blessings on Gloria and Andrew Morales
Csütörtök / Thursday (28) 7:30 for the conversion of non-believers; blessings on birthday to Kiter Lee; anniversary
blessings on Simone and Francis
Péntek / Friday (29) Saint Catherine of Siena 7:30 for our benefactors; for †Luis Moraes; blessings on Nadia Gomes
Szombat / Saturday (30) Saint Marie of the Incarnation 7:30 for world peace; for Etelka and †Pál; anniversary blessings
on Sarah and Ryan Carvalho; good health and happiness for Peter Carvalho and family 5 PM for †Raymond Tellis
Temetés: †Engyel Teréz (93) gyászmiséje április 30-án lesz 12 órakor templomunkban
†Harasti Tamás (71) gyászmiséje május 7-én lesz 1 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 24, 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 witness God’s unending love and mercy at work in the midst of very human doubt and weakness.
The Gospel (Jn 20,24-29) recounts Jesus’s appearance to the disciples, who are overjoyed at his presence. The
risen Christ appears amongst the disciples in their hiding place. Blessed with the Holy Spirit, they are sent out
to spread Christ’s message of love, forgiveness, and peace.
The challenge is that Thomas is not with the community and cannot believe what they tell him. But eight
days later, Jesus returns, and the reality of resurrection is revealed to Thomas in a personal way: he is deeply
“touched” and by that transformed fully. Be honest, courageous, like the Apostle!
Since 2000 on this Sunday of the Divine Mercy we are called to reflect more personally on the life, death, and
resurrection of Jesus and the blessings we have received from it. The focus is on God’s compassion, reminding
us that the risen Lord offers us love that pardons, reconciles, and reopens our own hearts to love. Live your
life fully alive of that Mercy!
Have a peaceful, blessed Eastertide!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN APRIL AND MAY!
23. 7-8,30AM: Adoration, 7,30: Mass, 8AM: Divine Mercy Devotion followed by Cafe
9:30AM. to 6:00PM: Workshop on HEALING THE FAMILY TREE (details above)
4,30PM: Adoration, 5pm: Mass in English
30. 7-8,30AM: Adoration, 7,30: Mass, 8AM: Café and brainstorming about the needs of our community
4,30PM: Adoration, 5pm: Mass in English
6PM: Music Vesper - - Bettina Tóth harp and Imre Oláh piano. Harp concerto in E flat major by R.
Gliere; I. Allegro moderato; II. Theme and variations – Andante; III. Allegro giocoso
MAY
01. 5pm: English Task Force meeting online – send your questions, suggestions!
06. First Friday Adoration: 7am-7pm
07. 11AM-4PM: Urban Pilgrimage for young adult (details above)
4-5PM: Adoration, 5PM: Mass with the Holy Trinity Community
6PM: Film Club discussion: „Risen”
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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