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 3.
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 figyeld, hogy Isten hol akar növekedéssel, „gyümölcsökkel”
megáldani téged és hogy te is hozd meg a döntést ennek érdekében – ahogy a tékozló fiú megtette, hiszen
mindig van lehetőség az életre, a megújulásra! Ma, a bűnös asszony Isten megbocsátó szeretetének a
történetét halljuk (Jn. 8,1-11). A kiszolgáltatott, megfélemlített asszony bekerül a figyelem középpontjába: a
halálra vár, nincs jövője. De Jézus megfordítja a vádlók fókuszát: önvizsgálatra hív, mindenkit. Arra, hogy
megújult lélekkel kezdj egy új életet, "többé nem vétkezve". Megváltoztatod-e figyelmed fókuszát és többé nem
másokat ítélsz meg, hanem először magad akarsz változni? (erre utal a fenti kép.) Élsz-e a szentgyónás
ajándékával?
Imádkozzunk továbbra is a békéért Ukrajnában és a kiengesztelődésért Kanadában a bennszülött küldöttség
Ferenc Pápával való találkozása után.
Áldott nagyböjtvégi készületet!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez:
1. Mikor ítéltél el másokat, mikor ítéltek el téged? 2. Hol tapasztaltál meg életedben igazán mély irgalmat?
Hol tudtál te irgalmas lenni mások felé?
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!
01. Elsőpéntek, egész napos szentségimádás 7am-6pm; 6pm: keresztút, majd 7pm: mise, 7.30: taizei ima
02. 9,30am-12pm: Magyar Iskola 5-8.osztályának lelki napja a templomban. Cserkészet online.
1,30-2,30pm: Elsőgyónás és készület az elsőáldozásra
3pm: Mennyei Ízek online: „Mexican Feast” Tausz Gyuszival.
8pm: Szentignáci lelkigyakorlat (zoom megosztás)
03. 9 és 11am: Mise – Elsőáldozás a 11 órás mise keretében, utána ebéd az ünneplő családoknak
10.15-10.45am: A Jézus követeséről szóló „Into His likeness” lelkigyakorlatunk a Galériában
12-3pm: MIK-Ifjúsági találkozó. 12,10-12,45pm: Bérmálkozói felkészítő
04. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
3pm: „Montserrat jezsuita vlog” (https://www.youtube.com/montserratvlog)
05. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM
06. 11,30am: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub
07. 1pm: Belvárosi nagyböjti mise (Rákóczi Villa)
08. 6pm: Keresztút; 7pm: mise magyarul. 7,30-8,30pm: Taizei ima
09. 9-11am: húsvéti templom takarítás: várunk önkénteseket, hogy széppé tegyük templomunkat!
Magyar Iskola és Cserkészet online. 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)
12.30pm: Könyvbemutató a hall-ban: Kanadai Magyar Írószövetség új Antológiája
3pm: Filmklub online: Magyar passió (2021. Megnézhető előre magyarul)
13. 7pm: Egyháztanács találkozik vendégünkkel, P. Vizi Elemér jezsuita provinciálissal
14. Nagycsütörtök:
5PM: English Mass
7PM: Jeremiás Siralmai
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
16. Nagyszombat
10AM-12PM: szentsír-látogatás
5PM: Easter Vigil Mass in English
8PM: Feltámadási mise
17. Húsvétvasárnap
9 és 11AM: Ünnepi mise
10-10,45: Találkozási, beszélgetési lehetőség P. Vizi Elemér jezsuita provinciálissal
12:30 PM: Angol mise (3PM: Guelph, St. Joseph)
NAGYBÖJTI TOVÁBBI PROGRAMOK
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 15. nagypénteken az éjjeli virrasztás alatt (8PM-12AM), április 16. nagyszombaton 9-11AM:
hódolat a sír előtt, közben gyóntatás. Egyéni egyeztetéssel Tamás atya más időpontban is elérhető.
KERESZTÚT: Nagyböjti péntek esténként 6PM: keresztút, majd 7pm: magyar mise
 KERESZTÚT GYEREKEKNEK. Egy nagyon jó feldolgozás gyerekeknek, nézzétek meg
közösen a családban!
ÚJ BIBLIACSOPORT indult kéthetente, szerda 8pm, online. Jelentkezés Tamás atyánál vagy az irodán.
A nagyböjti LELKIGYAKORLATOK a vége felé járnak.
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 Viszont még utoljára hirdetjük a tavaszi, húsvéti szentignáci lelkigyakorlatot április 21. csütörtök
reggeltől 24.vasárnap reggelig, Ancasterben. A személyesen kísért szentignáci Lelkigyakorlaton a
hangsúly a szemlélődő nyugalmon, a csenden és a személyes kísérésen van, mely segít az önmagunkra
találásban és az Isten felé fordulásban. Jelentkezés záró határideje most vasárnap, április 3. este. A
lelkigyakorlat díja $350,50/fő. További részletek az irodán vagy Tamás atyánál.
AZ ÚTKERESÉSTŐL A MEGTÉRÉSIG - Beszélgetéssorozat jezsuitákkal
Forrai Tamás: https://laudeturklub.hu/beszelgetes-forrai-tamas-jezsuita-atyaval-nagybojti-lelkigyakorlat-2022/
Nagy Bálint: https://laudeturklub.hu/beszelgetes-nagy-balint-jezsuita-atyaval-nagybojti-lelkigyakorlat-2022/
Kajtor Domonkos: https://laudeturklub.hu/beszelgetes-kajtor-domonkos-jezsuitaval-nagybojti-lelkigyakorlat-2022/
Sajgó Szabolcs: https://laudeturklub.hu/beszelgetes-sajgo-szabolcs-jezsuita-atyaval-nagybojti-lelkigyakorlat-2022/
Koronkai Zoltán: https://laudeturklub.hu/beszelgetes-koronkai-zoltan-jezsuita-atyaval-nagybojti-lelkigyakorlat-2022/
Patsch Ferenc: https://laudeturklub.hu/beszelgetes-patsch-ferenc-jezsuita-atyaval-nagybojti-lelkigyakorlat-2022/

JÓ GAZDAKÉNT...
Április 9. szombaton, 9-11am: húsvéti templom takarítás: várunk önkénteseket, hogy széppé tegyük
templomunkat!
Az Építési Bizottság tartotta havi megbeszélését a héten. Az ÉB megvitatta az immár több mint két éve
formálódó tervet, hogy elvégezzük a templomi régi kárpit cseréjét (az előtérben már látható) kerámia
járólap anyagra. A cserével a célunk, hogy egy tiszta, jobban takarítható, világosabb felületet kapjunk,
miután a jelenlegi kárpit 37 év szolgálat után cserére szorul. A változás lényegesen átalakítja természetesen a
templomunk egyik megszokott színét, ahogy ezt a két kép mutatja. Ezért is az oltár esetleges későbbi
rendezésekor az új felület hasonlóan a mostanihoz, piros kárpitból lenne. Az Építési Bizottság és az
Egyháztanács egyöntetűen támogatja a teljes területre kiterjedő csempézést, azzal, hogy kérdezzük meg erről
a teljes közösséget. (A digitálisan megkapott Hírnökben, illetve a templom előtér TV képernyőn látható két
kép arról, hogy milyen lenne a változás. A nemsokára postázandó húsvéti levélben lehet majd szavazni arról,
hogy legyen vagy ne legyen ez a felújítás.)
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 (3) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Jaschkó és Marosfalvy atyákért; †Berta Lajosért; †Horváth
szülőkért és testvérekért; †Krajcsics Rozáliáért; †Stocker Antalért; blessings on Ryan Carvalho and family 11:00 az elsőáldozókért
és családjaikért; Simonka Mária felgyógyulásáért; Balázs születésnapjára; a Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; Kolozsváry János
felgyógyulásért; Berger Mária 99. születésnapjára hálábol Szűzanyának; élö és †Berger és Nopper családtagokért; †Zydron Lászlóért, 12. évforduló; †Szendi Icáért és Lajosért; élő és †Szendi és Szervó családtagokért; a tisztitótűzben szenvedő lelkekért; †Szűcs
Jánosért, születésnapján
Hétfő / Monday (4) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the healing and protection of Antonia Dytoc and family; for
Fr. Tamas; thanksgiving from Chow’s family; for †Timmy Gil; for Jun and Winnie Bantug on their anniversary; good health and the
intentions of Eileen Minihiane; for the healing of Noel and Jikay
Kedd / Tuesday (5) 7:30 for our †Jesuits; for †baby Itone & Zhou En Lai; for Fr. Tamas; thanksgiving from Gene and Linda; for
Cris & Sarah on their anniversary; blessings on Simone Carvalho and family
Szerda / Wednesday (6) 7:30 for Jesuit vocations; for †Vásárhelyi Péter; for Fr. Tamas; for blessings on Lourdes Ramos on her
birthday; for the healing of Fr. Jeff Shannon; birthday blessings on Sarah Glick
Csütörtök / Thursday (7) 7:30 for the conversion of non-believers; for †Clare Dsa
Péntek / Friday (8) 7:30 for our benefactors; in reparation for the sin of procured abortion in our country; for †Yick Mei Ying &
Yip Mui; for blessings of good health on Raffy Zamora on his birthday; for †Fr. Fernando Suarez; for †Bernadette Carvalho
Szombat / Saturday (9) 7:30 for world peace; for †Imelda Muto and Lawrence Pangilinan; good health and happiness for Peter
Carvalho and family; for Jacob's conversion & blessings on his 35th birthday 5 PM for Etelka and †Pál; for †Danny de la Cruz and
Robert Pelayo
Temetés: †Oláh László (40) gyászmiséje április 5-én lesz 3 órakor templomunkban
†Jacsó (Matthew) Mátyás (90) temetése április 1-én lesz 3 órakor a Turner & Porter temetkezési vállalatnál (Mississauga)
†Harasti Tamás (71) gyászmiséje május 7-én lesz 1 órakor templomunkban.
3

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 3, 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, in the story of the Prodigal Son we have recognised, that what is needed first is facing honestly the
“dead end”, the killing effects of our sins. Secondly, we have to remember the love, the unconditional love of
the Father. As a fruit of these we will get the humility and courage to re-turn home, to renew our life!
This Sunday we see the mob, the Pharisee and the sinner, and Jesus: where are you staying? The mob is
looking for public humiliation and condemnation. Jesus defuses 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.
Let us continue to pray for peace in Ukraine and for reconciliation in Canada, especially after the indigenous
delegation met Pope Francis in Rome.
Have a peaceful weekend, Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU …
01. First Friday adoration 7am-6pm. 8am: Way of the Cross in English. 7,30-8,30pm: “Taizé” Adoration
02. 4pm: Adoration, 5pm: Vigil Mass with the Holy Trinity Community
08. 7am-8pm adoration with Mass at 7,30. 8am: Way of the Cross in English.
09. 8am: Coffee, followed by Easter Cleaning of the church – please help if you can
4.30pm: Adoration, 5pm: Vigil Mass for Palm Sunday
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
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.
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. In
order to continue to protect our most vulnerable, please continue self screening and please avoid Mass if you
are unwell or you are exposed to someone who had Covid.
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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