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 15.
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!
Szívből köszönöm, akik segítettek olyan széppé tenni az Anyák Napját és az ünnepi megvendégelést! Azokat
ünnepeltük, akiktől talán legjobban tudnánk megtanulni az egymásra figyelést, a másik meghallgatását, ahogy
a Jó Pásztor kéri tőlünk.
A mi hivatásunk, hogy jézusi emberek legyünk! „Arról tudják meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt! (Jn 13,31-35) De vajon a kívülállók felismernek-e minket, hogy
keresztények vagyunk? Miről? (Én azt érzem, hogy nem eléggé, ahogy ezt a fenti ábra is mutatja.) S mit
teszünk ennek érdekében? S mikor mulasztjuk el e tanúságtételt… félelemből, gyávaságból, lustaságból…?
A szeretet egy közösségi tapasztalat és szükséges hozzá az elköteleződés. Ha ehhez van kedved, akkor
különösen is szeretettel hívunk vasárnap a Szolgálatok Vására eseményre, amikor programjaink,
közösségeink bemutatkoznak a Hall-ban, hogy mindenki megtalálhassa azt, amit keres. S közben élvezhető a
fiatalok Lángos Vasára!
Áldott, pihentető hétvégét! Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Látható a hited életedben? 2. Miről
szeretnéd, hogy felismerjenek? 3. Légy jel, légy felismerhető, vonzó keresztény mások számára is!
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a heti RÁDIÓS HETI 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 MÁJUS - az online programokat külön jelöljük!
14. 11AM-2PM: Mary Lake rózsafűzér zarándoklat (találkozunk a Mary Lake-i parkolóban. Aki kér
szállítást a templomunktól, az jelezze ezt az irodán szerdáig. Ez a kis zarándoklat a magyar és angol
nyelvű közösség közös imája lesz a békéért.)
7PM: 65th Annual Helicon Ball in the Guildhall Ballroom. Register: Facebook for Eventbrite
15. 9 és 11AM: Szentmisék. 12,30PM: Bérmálási felkészítő
10AM-12.30PM: Szolgálatok Vására – programjaink, közösségeink bemutatkozása a Hall-ban, hogy
mindenki megtalálhassa azt, amit keres. MIK Lángosvásár
16. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
17. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM. 7,30PM: Kodály tánc. 8PM: Scola kóruspróba
18. 11,30AM: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub. 7,30PM: Kodály
19. 7,30PM: Kodály tánc
20. 7,30PM: Kodály tánc
21. 7-10AM: Kontemplatív imacsoport. 9,30AM: Magyar Iskola online. 1PM: Cserkészet a templomnál
22. 9 és 11AM: Szentmisék
27-29. Kanadai Magyar Amatőr Színházi Fesztivál a Magyar Házban
28. 9AM-5PM: Plébániai kirándulás (Kitchener, St Jacobs’ mennonita vásár és találkozás a Kossuth Házban
a helyi magyar közösséggel. Közös busszal utazunk, aminek az ára: 35CAD). Információ és jelentkezés
az irodán május 22-ig.)
6PM: Vesperás
29. 9 és 11AM: Szentmisék. 12,15-3PM: vasárnapi kétórás családos túra a Rouge Valley-ban. Indulás a
templomtól kocsikkal 12,15pm. szervező Szedlák Béla és Rémiás János
JÚNIUS
02. 1PM: Belvárosi Mise a Rákóczi Villában
03. Elsőpéntek – 7AM-7PM: Szentségimádás. 7PM: Mise, 7,30-8.30PM: Taize-i ima. 7,30PM: Kodály
05. PÜNKÖSD: 9 és 11AM: Szentmisék – bérmálás
06. INDUL A TEMPLOM PADLÓ CSEMPÉZÉSE – MISÉK A HALLBAN!
A TEMPLOMPADLÓZAT CSERE KAMPÁNY
FUNDRAISING FOR THE TILING OF THE CHURCH
SZÜKSÉGES/NEEDED: 102,000+HST $
$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;>
Kérjük és köszönjük további támogatásukat! Köszönjük, hogy már sokan támogatták is ezen
cél megvalósítását. Az erre adakozók neve egy-egy csempelap hátulján kerül megörökítésre.
We thank you for this and your continued support!
EDDIG MÁR ÖSSZEGYÜLT / ALL DONATION TODAY: 56,760 $
$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;>
MÁJUS: MÁRIA HÓNAPJA – MAY, THE MONTH OF MARY
 VIDEO: Egy jó bevezetés – Watch a good introduction
 ZARÁNDOKLAT: május 14-én kapcsolódj be a Mary Lake-i zarándoklatba – Join us in our pilgrimage to
Mary Lake
 IMA: Kapcsolódj be bármely hétköznap reggel 8AM a rózsafüzér imákba és a hónap első szombat reggelén
a békéért mondott misénkbe és imákba. - Join us on the first Saturday at 7,30AM Marian Mass and Rosary
for Peace. With that we start our Lady's First Saturday Mass for Peace and the Rosary as requested by Our
Lady of Fatima.
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NYÁRI MISEREND – SUMMER MASS SCHEDULE
A nyár közeledtével készítjük elő már a nyári programokat. Ahogy az elmúlt években mindig,
úgy idén is össze szoktuk vonni a vasárnapi miséket, hiszen általában nyaralások miatt a templom látogatottsága csökken. Az Egyháztanáccsal megvitatva a lehetőségeket abban maradtunk,
hogy idén ne hagyjuk el egyszerűen a vasárnap reggel 9 órás misét, hanem tartsuk meg, de
vonjuk össze a szombat esti angol mise közösségével (a szombati mise megszűnik). Ez lehetőséget ad személyes döntésre a reggeli kis mise közösségünk tagjai számára, hogy marad a vegyes nyelvű misén vagy bekapcsolódik a 11 órás magyar nyelvű misébe. Ezzel lehetőséget
adunk arra, hogy a 11 órás magyar mise valóban egy ünnepi mise legyen, illetve mindenki jobban be tudjon
kapcsolódni az ezután történő magyar közösségi és kulturális programokba. A 11 órás misét továbbra is online
elérhetővé tesszük délután 1 órakor.
A 9 órás misén az egyik olvasmányt olvassuk csak magyarul, különben angolul olvasunk és éneklünk, de
mindent vetítünk magyarul (éppen fordítva, mint a 11 órás misén). Várunk további javaslatokat arra, hogy
hogyan tudjuk szépen kialakítani a kétnyelvű misét.
CHANGE OF THE SUMMER MASS’ TIME. In the last period we were reflecting about what might be
the best Mass’ time for the English-speaking community? After much discussion we hope that Sunday 9am
might be the best, since we could better link our two communities & it would be a “real” Sunday mass. Therefore, we try it as an experiment and if it goes well, then keep it after the summer, too. The change is from June
19. (After that there is no Saturday 5pm Mass!)
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (15) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Balogh Zsuzsa felgyógyulásáért; édesanya
gyermekeiért; Szűzanya tiszteletére hálából; †Pickó Józsefért, 2. évforduló; good health and happiness for Ryan
Carvalho and family 11:00 Birinyi György és Irén 72. házassági évfordulójára; Csermely Krisztina és Brenner
György 5. házassági évfordulójára; Iváncsics család élő és †tagjaiért; †Mézes Erzsébetért; †Farkas Zoltánnéért
Hétfő / Monday (16) Saint Andrew Bobola, jesuit priest, religious, martyr 7:30 for the intention of the Jesuit
Fr. General; for safe vacation and healing relations; congratulations and many blessings to Fr. Eduardo Lopez;
thanksgiving from Gene and Linda; for healing for Pauline Luk; for †Rosalinda & Salvador Reynaldo; safe travels
for Peter Carvalho
Kedd / Tuesday (17) Boldog Scheffler János püspök és vértanú 7:30 for our †Jesuits; for safe vacation and
healing relations; congratulations and many blessings to Fr. Fraser McLaren; for blessings of healing on Klara
Kelecsenyi; good health and happiness for Simone Carvalho and family; wedding anniversary blessings on Cyril
and Joan Delima
Szerda / Wednesday (18) 7:30 for Jesuit vocations; for safe vacation and healing relations; for †Behon parents;
for †Antonio & Guia Zarate and Leon & Rosario Viola; birthday blessings on Allison Dmello, Joan Delima and
Ingrid Raj
Csütörtök / Thursday (19) 7:30 for the conversion of non-believers; for safe vacation and healing relations; for
blessings on Fr Tamas; for †Bukovec Dávid, birthday
Péntek / Friday (20) 7:30 for our benefactors; for safe vacation and healing relations; for blessings and healing of
Fr Jeff Shannon; birthday blessings on Radhika Rajaram
Szombat / Saturday (21) 7:30 for world peace; for safe vacation and healing relations; for healing of Rosalina
Parale; for †Manuel & Rita Aycardo; blessings on Peter Carvalho and family; for †Connie Choi
5 PM for Etelka and †Pál
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Lövei Emilia, Farkas Lopez Madison, Nádas Gizella, Nádas
Johanna
Temetés: †Götz Norbert (49). †Farkas Zoltán (66). †Rácz Róbert (30) temetése május 17-én lesz 12 órakor a
Scott temetkezési vállalatnál. †Kovács István (82) temetése május 21-én lesz 11:15-kor a York temetőben.
Leslie & Deborah Varga virágmegváltása szerettei emlékére: †Harasti Tom.
Somlai Anna és István, Gáspár Gyula és Vicki virágmegváltása szerettei emlékére: †Engyel Terézia.
Göncz Mária, Kocsis Ferenc & Katalin, Liormonas Eduardas & Christine, Wurdeits family for the tiling project in
memory of †Csupor Kálmán. 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 15, 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 Friday of the month at 7am-7pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Did you listen really to the voice of the Good Shepherd this week? Did you try it at least?
This Sunday’s passage (Jn 13,31-35) comes after Judas leaves the group to betray Jesus. We might expect
hatred, call for revenge… but not here! Jesus speaks about love! It shows who Jesus is! Moreover, Jesus gives
his friends a new charge: to love one another as he loves us, so we can be recognised as his disciples. Are we
a community of those loving each other? If not: why?
Please, join us on this Saturday for a short Pilgrimage to Mary Lake for a Rosary in May (we meet at 11AM
at the parking lot of Mary Lake).
Have a peaceful, blessed Eastertide!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN MAY!
13. 12PM: Toronto March for Life, Queens Park (visit: www.torontomarchforlife.ca)
14. 11AM: Pilgrimage to Mary Lake for a Rosary in May (we meet at 11AM at the parking lot of Mary
Lake) 4-5PM: Adoration, 5PM: Mass.
15. 12-1PM: Ministry Fair – introducing our communities and ministries
3PM: Haitian Mass in Creole
21. 4-5PM: Adoration, 5PM: Mass with Juan Ruiz SJ. There will be a second collection for the Pope’s
Pastoral Works. These funds are passed onto the Holy Father so the Church can provide an immediate
humanitarian response in countries stricken by war, famine and natural disasters. The Pope’s Pastoral
Works displays Christ’s love and compassion for people in desperate need. Please give generously
28. 4-5PM: Adoration, 5PM: Mass followed by the Music Vesper.
JUNE
03. First Friday Adoration: 7am-7pm
04. 7,30AM: Marian Mass and Rosary for Peace
4-5PM: Adoration, 5PM: Mass with the Holy Trinity Community, prayer for vocations
06. WE START THE TILING OF THE CHURCH: Masses in the Hall
19. MASS’ SUMMER SCHEDULE: instead of the Saturday Vigil mass we have our English Mass on
Sunday at 9AM! (details above)
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.
We thank you deeply for all your donations!
We continue our FUNDRAISING FOR THE TILING OF THE CHURCH. We thank you for this and
your continued support! (Details above)
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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