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. május 1.
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!
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?”
Vasárnap lesz megint egy „ütős” tapasztalat a halászat először sikertelen és aztán csodás élményében: Jézus
nélkül semmit, Vele mindent! Az első tanítványok kemény halászemberek, csak annak hisznek, amit kézzel
tapinthatnak. Talán ezért is olyan nehéz felismerniük a feltámadt Jézust. Ma az arcfelismerő program (lásd
a rajzot fent) az IT egyik legnehezebb és legfélelmetesebb programja: ez vajon segítene Jézust felismerni?
Nem hiszem. A felismeréshez az apostoloknak és nekünk egyszerre kell átlépnünk érzelmi, intellektuális és
hitbeli korlátjainkon. Ezért fontos számukra a szeretet-tapasztalat. Ez adja meg nekik a teljes küldetést! (Jn
21, 1-19)
A hétvége sok programja közül (lásd lent) különösen is nagy szeretettel hívlak a szombat esti Vesperás hárfa
koncertjére és a vasárnapi Irodalmi Klub beszélgetésére!
Áldott húsvéti örömöt!
Szeretettel várunk, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Esti imádban keresd annak a napnak eseményeiben
azt, ahol jelen volt az Isten! 2. Ha ez most nehezen megy, akkor tekints vissza életed fontos
eseményeiben hol volt találkozás Jézussal, olyan megerősítő, stabil hit-pont, amire tudsz építkezni,
ahol tudsz újrakezdeni? 3. Oszd meg tapasztalatodat másokkal környezetedben, hogy ők is “lássanak”!
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 MÁJUSBAN FERENC PÁPÁVAL A FIATALOK HITÉÉRT, hogy akik az élet
teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés
mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot.
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ESEMÉNYNAPTÁR ÁPRILIS, MÁJUS - az online programokat külön jelöljük!
30. 9,30AM-12,30PM: Magyar Iskola: felső tagozat élőben, 1,30-3,30PM: Cserkészet a templomnál
3PM: Szülői Klub online. Neufeld-Máté, Hold on to your Kids. (A könyv magyarul is elérhető, illetve
egy jó előadás erről itt hallható)
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. ShareLife gyűjtés
10AM: csoportvezetői tavaszi megbeszélés
12PM: bérmálkozási felkészítő. 12,30PM: MIK-Ifjúsági Klub kirándulás. Cafe12
12,40PM: Irodalmi Klub beszélgetés a hall-ban: MEZTELEN ISTEN - Vallásos költészet a kanadai
magyar irodalomban. A Kanadai Magyar Írószövetség Sajgó Szabolcs új kötete megjelenésének apropóján bemutatja kanadai magyar alkotók vallással, hittel kapcsolatos verseit, írásait egy zenés, verses irodalmi délután keretében.
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
7PM: 65th Annual Helicon Ball in the Guildhall Ballroom at The Old Mill. Facebook for Eventbrite online
ticket orders.
15. 10AM-12.30PM: Szolgálatok Vására – programjaink, közösségeink bemutatkozása, Lángosvásár
JÓ GAZDAKÉNT – A TEMPLOMPADLÓZAT SZAVAZÁS EREDMÉNYE
AZ ÉPITÉSI BIZOTTSÁG tartotta ülését a héten, aminek a fő témája a templom padlózat cseréje volt. Az
ülésen megvitattuk a szavazatokat és a sok kérdést a csempézés kapcsán. A sok szavazat azt jelenti, hogy
fontos számotokra a templomunk állapota.
Egy hónappal ezelőtt azt kérdeztük, hogy támogatjátok-e vagy nem, hogy idén elvégezzük a templomi régi
kárpit cseréjét (az előtérben már látható) kerámia járólap anyagra? Bár az Egyháztanács, Pénzügyi és
Építési Bizottságok - egy hosszú előkészítés után - egyhangúlag támogatták a tervezést, mégis fontosnak
tartottuk a megkérdezést, hiszen egy látható változást hozna a felújítás, hogy legyen valódi támogatottsága az
ügynek, ha belekezdünk. A bejött szavazatok közül 25 család nem, míg 97 család támogatja a felújítást.
Mivel a közösség látható nagy többséggel támogatja a munkát, így annak a konkrét előkészítését elkezdjük.
 A szavazatokkal együtt sok fontos kérdést kaptunk, amiket köszönünk! Ezeket megvitattuk és egy
külön online levélben megválaszoltuk részletesen. Akik ezt online nem kapták meg, azok
felvehetik nyomtatva az irodán.
 A munka ára $102,000 + hst, ebből $33,450 már rendelkezésre áll a Family of Faith korábbi gyűjtésből. A mostani (még igazán el sem indult) gyűjtésben eddig már $10,590 gyűlt össze.
Mindezek alapján elindítjuk a padlózat csere konkrét előkészítését. Bízunk benne, hogy a sok szavazat
megadja azt a támogatást, hogy valóban tudjunk majd együtt örülni a megújult templomnak.
Jelen levelünkkel formálisan is megindítjuk az adománygyűjtést e célra: kérjük és köszönjük további
támogatásukat! Köszönjük, hogy már sokan támogatták is ezen cél megvalósítását. Az erre adakozók neve
egy-egy csempelap hátulján kerül megörökítésre.
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EGYEBEK:
 Gondnokunk szépen felújította az elmúlt hetekben a két alagsori WC blokkot, köszönjük neki!
 A tetőszigetelés szépen halad a tervek szerint, bár az eső és az erős szél sokszor megállítja a munkát.
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG tartotta ülését a héten. Megvitattuk a közösségünk első negyedévi pénzügyi
helyzetét. Örömmel látjuk, hogy minden a tervezetten halad. Köszönjük a támogatást mindenben!
KESZEI ATTILA JÓTÉKONYSÁGI KIÁLLITÁSA
Keszei Attila immár több HUVAC és egyéni kiállítással örvendeztetett meg bennünket. Az ő alkotása a
Keresztút sorozat és a bejárat Utolsó Vacsora kerámia képe. A jelen kiállítás 2022. április 25 - május 27.
között tekinthető meg. Keszei Attila jótékonysági kiállításának teljes bevételével közösségünket
támogatja az alkotó és a vásárló! A kis képek $50, közepes: $100, nagyok: $150; a három nagyobb
kép (kettő nagy keretben és a 'Portre of C-19'): $200 es a három kerek kép: $250. A bevételt a művész a
templom javára ajánlotta fel! (A már elkelt képeket zöld csíkkal jelöljük.)
CHARITABLE EXHIBITION OF ATTILA KESZEI
The Stations of the Cross and the terracotta picture of the Last Supper above the exit are the work of Attila
Keszei, a Canadian-Hungarian artist, done in the Japanese ‘raku’ style, in 2019-20. The Artist is offering all
beneficiaries for our Church. (All pictures could be bought for $50-250.)
VISIT: www.artterrastudio.com
URBAN PILGRIMAGE FOR YOUNG ADULTS
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, at 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
Catholic Education Week: “Rebuild, Renew, Restore Together”
During Catholic Education Week (April 30/May 1, 2022), we give thanks for the gift of publicly funded
Catholic Education in our province. Catholic schools foster supportive communities where young people can
experience the joy of God’s love and understand the Christian mission in the world. Together, our parishes,
educators and families sow the seeds of faith with the next generation of Catholics, challenging them to live as
joyful and faithful disciples. Visit: www.togetherinfaith.ca
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (1) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; Balogh Zsuzsa felgyógyulásáért; †Kovács János és
Erzsébetért; Szűzanya tiszteletére hálából; †Acsai Ferencért és Ferencnéért; †Maczó Máriáért; birthday blessings for
Edna Pinto 11:00 Kolozsváry János felgyógyulásért; Hári Piri születésnapjára, hálából; †Farkas Sándorért és †leányáért;
†Farkas és Börzsönyi rokonokért; †Papp családért és Istvánért; Szűzanya tiszteletére hálából; †Szendi Icáért és Lajosért;
élő és †Szendi és Szervó családtagokért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért; †Margaret Kocsisért
Hétfő / Monday (2) Saint Athanasius 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the healing and protection of
Antonia Dytoc and family; for Fr. Michael Mascarenhaus blessings on his ordination to the priesthood; good health and
happiness for Ryan Carvalho and family
Kedd / Tuesday (3) Saints Philip and James 7:30 for our †Jesuits; blessings on Simone Carvalho and family
Szerda / Wednesday (4) Blessed Joseph Mary Rubio Jesuit priest 7:30 for Jesuit vocations;
Csütörtök / Thursday (5) 7:30 for the conversion of non-believers;
Péntek / Friday (6) Saint Francois de Laval 7:30 for our benefactors; for the protection of unborn children
7 PM Mészáros, Kelecsényi és Kovács családok élő és †tagjaiért; Aiden-ért és családjáért; †Vásárhelyi Péterért
Szombat / Saturday (7) Boldog Gizella 7:30 for world peace; blessings on Peter Carvalho and family
5 PM for Etelka and †Pál
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Károlyi Attila
Temetés: †Engyel Teréz (93) gyászmiséje április 30-án lesz 12 órakor templomunkban.†Kovács Ferenc (99) temetése
május 2-án lesz 1 órakor a St. Thomas More templomban, 2234 Ellesmere Road, Scarborough.
†Harasti Tamás (71) gyászmiséje május 7-én lesz 1 órakor templomunkban. †Tandi Mihály
Koszó Mihály és Erzsébet 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 MAY 1, 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!
The Gospel of this Sunday gives us the wonderful account of Jesus’s appearance by the Sea of Tiberias. It is
rich with the reactions of the disciples, and with echoes of their earlier relationship with Jesus as they
recognise him. Do you love me? - Jesus asks Peter three times. In doing so he gives Peter the opportunity to
make amends for his three-fold denial. By witnessing Jesus, Peter is now fully prepared for his mission.
We also have to recognise only the Risen Lord entering into our life! May we discover the risen Lord in our
daily lives and may it lead us to witness to him.
Please, join us on this Saturday at 8AM for a Café and brainstorming about the needs of our community &
at 6pm for our Music Vesper!
Have a peaceful, blessed Eastertide! Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN APRIL AND MAY!
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! ShareLife Collection.
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 May for Faith-Filled Young People, called to live life to the fullest; may
they see in Mary’s life the way to listen, the depth of discernment, the courage that faith generates, and the
dedication to service.
FUNDRAISING FOR THE TILING OF THE CHURCH
A month ago, we asked if you supported – or not – the replacement this year of the old carpet inside the
church with tiles (as can be seen in the foyer). As the Church Council, the Finance and Building Committees
– after a long preparatory work – unequivocally supported the plan, we still felt it important to ask your
opinion as the alteration will have a visible result. We were interested in its backing before starting the work.
The results of the polls as received are: Yes: 97, No: 25 families in support of the work going ahead. As the
majority of votes cast were in favour of proceeding with the proposed renovation, we shall proceed with
preparations to start.
The project costs $102,000 + hst. We will use $33,450 from the former Family of Faith campaign. In these
first days of our new fundraising already $10,590 was donated: we thank you for this and your continued
support! Now we formally begin our fundraisng for this purpose.
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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