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 8.
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 egyáltalán a
feltámadt Jézust a hétköznapjaidban? Megtapasztaltad-e a héten, hogy „lángolt a szívünk” – ahogy az
emmauszi tanítványoknak? ... Ha volt kétséged: megfogadtad-e Jézus sebes kezét, ahogy Tamás apostol
tette?... Felismerted-e a hétköznapok csodájában Jézust, ahogy János apostol a tóparton? 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!
Ma arra hív az evangélium, hogy HALLGASD JÉZUST, a Jó Pásztor hangját és kövesd Őt. (Jn 10, 27-31. A
fenti jel azt mutatja, hogy a „jel”, Jézus hangja elég erős: csak neked kell figyelned!) Mi a te hivatásod? Az,
ahol újra és újra megtapasztalod, hogy Isten hív és megáldja utadat… amit nem „feladatként”, kényszerként
vagy teherként teszel, hanem örömmel, szabadon és szeretetből?
A hétvége a Jó Pásztor vasárnapja. Imádkozzunk különösen is az édesanyákért és papi, szerzetesi
hivatásokért! És közben tartsuk meg a húsvéti örömöt!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Emlékezz vissza, hogy mikor és hogyan
ismerted fel életedben Jézust? Tudod-e, hogy mi a te hivatásod? 2. Imádkozz magadért és minden
Istent kereső emberért, hogy találkozzatok Istennel! 3. Próbálj a következő időben jobban figyelni,
hallgatni másokra ... és persze Jézusra 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!
06. Elsőpéntek – 7AM-7PM: Szentségimádás. 7PM: Mise, 7,30-8.30PM: Taize-i ima. 7,30PM: Kodály
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 – Jó Pásztor vasárnapja, ima az édesanyákért és hivatásokért!
12PM: Mária Kongregáció találkozója
12,30PM: Anyák Napi ebéd a hall-ban, Székely János finomságaival: Szárnyas raguleves, sertésjava
Jóasszony módra (gombás, sonkás raguval; grillezett zöldségek, és rizibizi), krémes és kávé. $25.
Jelentkezés lezárult.
09. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
10. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM. 7,30PM: Kodály tánc
11. 11,30AM: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub. 7,30PM: Kodály
12. 7,30PM: Kodály tánc
13. 12PM: Toronto March for Life, Queens Park (visit: www.torontomarchforlife.ca). 7,30PM: Kodály tánc
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
21. 7-10,30AM: Kontemplatív imacsoport
22. 9 és 11AM: Szentmisék
27-29. Kanadai Magyar Amatőr Színházi Fesztivál, Magyar Ház
28. 9AM-5PM: Plébániai kirándulás (Kitchener, St Jacobs’ mennonita vásár és találkozás a Kossuth Házban
a helyi magyar közösséggel, közös busszal utazunk). Információ és jelentkezés az irodán május 15-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
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 3-hour
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. Register: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgdhHkvCMywwPNYV8rvh1PGofRCcFiqIlMsImTqZizlXQ97w/viewform
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: 51,710 $
$>#&@{}<>#&@{}<;> >#&@{}<;>
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FAMILY OF FAITH 2021: HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK AZ ADOMÁNYOKAT!
Nagy örömmel és köszönettel adunk hírt a Family of Faith gyűjtésről, ami 2014-ben került meghirdetésre. A
cél az volt, hogy a torontói egyházmegyénk kiemelt és előre vivő nagy célja számára gyűjtsünk és egyben
támogassuk a helyi közösségeket is. Plébániánk 2017-ben $22,000 dollárt költött az ülőliftre és 2018-ban
$29,976 dollárt az alagsori átalakításokra. A gyűjtés jelenleg azon nagylelkű adományokkal folyik még tovább, amelyek több éves folyamatos adományozásra tettek ígéretet. Azért nagyon fontos számunkra ezen szakasz, mert elértük a $245,000 célösszeget, innentől már a támogatás nagyobb része, 75%-a teljesen nálunk
marad és tudja nagymértékben megalapozni a folyamatos fejlesztéseinket! Ezért kérjük, hogy a felajánlott
adományokat továbbra is fizessék: hálás köszönet érte!
2020 júl - 2021 dec időszak friss adatai: Goal/cél $245,000; Pledged/felajánlás összege: $313,610; Money
Received/befolyt 2021 decemberig összesen $275,802; Write off/nem fog befolyni: $11,740; Balance/amit
még várunk: $26,068. Előbb írt másfél év alatt $10,110 érkezett be a kampányra és ebből $7,583 kerül a plébániai saját Family of Faith számlán jóváírásra 2022 áprilisában.
A teljes kampányidőszak 2014-2021 adományaiból $82,951 a plébánia részesedése és $2,475 a számlán jóváírt kamatok összege, felhasználtunk $51,976 előbb írt célokra, Family of Faith számlánk jelenlegi egyenlege
$33,450. Ezt az összeget használjuk fel a templom csempézés induló forrásaként.
Mivel a célösszeget már elértük, így minden további beérkező adomány 75%-a plébániai célokra kerülhet felhasználásra.





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 this 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.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR

Vasárnap / Sunday (8) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; Balogh Zsuzsa felgyógyulásáért; Bukovec Magdolna szándékára;
†Málics Máriáért; †Rupf Tiborért; for †Bernadette Carvalho; blessings on Sang Hwa Park; for †Theodolina Carvalho and Florinda
Moraes 11:00 Troszt Júlia és László felgyógyulásért; Bukovec Magdi felgyógyulásáért; Sztanyó Lászlóért, születésnap; Hári Piriért,
születésnap; a Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; †Varazsdi Annáért; †Kompolthy Zoltánért, 24. évforduló; †Forrai Zsuzsannáért;
†Staffer Károly és Máriáért; †Illés Annáért; †Margaret Kocsisért; †Elek Ilonáért, 20. évforduló; †Pirositz Erzsébet édesanyáért;
†Pénzes Istvánért; †Engyel Gyuláért és Teréziáért; Kirchknopf szülőkért és testvérekért; †Götz Norbertért
Hétfő / Monday (9) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Amachi Kachappilly; good health and
happiness for Ryan Carvalho and family; for safe vacation and healing relations
Kedd / Tuesday (10) 7:30 for our †Jesuits; for †Yick Mei Ying and †Yip Mui; for †Clifford Samson; blessings on Simone Carvalho
and family; good health and happiness for Yuen Han Yam and family; birthday blessings on Bridget Ganguly; for safe vacation and
healing relations
Szerda / Wednesday (11) Boldog Salkaházi Sára vértanú 7:30 for Jesuit vocations; for †Péter, birthday; birthday blessings on
Luis Moniz; for safe vacation and healing relations
Csütörtök / Thursday (12) 7:30 for the conversion of non-believers; for the women participants of „Say Yes” retreat; for †Anthony
Yam and †Yam Chuck Chi; good health and happiness for Christina Shin and Steve Song; for safe vacation and healing relations
Péntek / Friday (13) Our Lady of Fatima 7:30 for our benefactors; blessings on Jimmy Loo and family; birthday blessings on
Lydia Godinho; for safe vacation and healing relations
Szombat / Saturday (14) Saint Matthias 7:30 for world peace; blessings on Peter Carvalho and family; for safe vacation and
healing relations 5 PM for Etelka and †Pál

Temetés: †Harasti Tamás (71) gyászmiséje május 7-én lesz 1 órakor templomunkban. †Csupor Kálmán (93) gyászmiséje
május 12-én lesz 11 órakor templomunkban. †Győrvári Lajos (83).
Forrai Gáspár és Levente, Berden Margaret, Szűcs Erzsébet, Nádasdy Erzsébet, Reiter Ildikó, Zydron Margit, Dózsa Erzsébet,
Szárics család, Pável Marika, Dala Imre, Bonnay László és Kati, Némedi-Cloer Éva, Varga László, Kovács Erzsébet,
Hermann József, Tóth Károly & Ilonka, Elek Rozina, Birinyi György és Irén, Simkó Katalin virágmegváltása szeretteik
emlékére: †Engyel Terézia.
Lendvai Lajos virágmegváltása szeretteik emlékére: †Lendvai Katalin.
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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 8, 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!
Have you discovered the risen Lord in your daily lives and witnessed to him?
According to John the sheep know Jesus’ voice, trust him, and will follow only him. Jesus tells his disciples –
and us – that he is the gate of the sheepfold; it is in following him that we can have the fullness of life. So we
are invited to deepen our awareness of the protective, caring love that surrounds us, holds us and sustains us.
Faith is a loving relationship with Jesus! But do you listen really to His voice … undistracted… with open
heart… ? Become a good listener!
Thanks for all who have joined us last Saturday for our Café. This brainstorming and the meeting of the Task
Force gave me good feedback about the Lenten programs and good suggestion for the coming period. One of
these is prayer: Please, join us on this Saturday at 7,30AM for 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.
Have a peaceful, blessed Eastertide!
Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN MAY!
06. First Friday Adoration: 7am-7pm
07. 7,30AM: Marian Mass and Rosary for Peace
11AM-4PM: Urban Pilgrimage for young adult (details above)
4-5PM: Adoration, 5PM: Good Shepperd Mass with the Holy Trinity Community, prayer for vocations
6PM: Film Club discussion about the movie „Risen” (we meet in the Gallery. Please watch the movie
earlier)
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
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!
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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