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  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." 

 

432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont.  M2N 3B7  

  416-225-3300 x 21; szte.iroda@gmail.com 

HU: www.stetoronto.org; ENG: stelizabethofhungary.archtoronto.org; 

stetoronto; stetoronto 

SZTE-TORONTO 

https://www.szenterzsebetmagyariskola.com 

Szentmisék magyarul vasárnap de. 9 és 11-kor, pénteken este hétkor 

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Sunday at 5 PM 

Adoration: minden 1. és 4. pénteken 7,45PM-, vasárnap 4,30-5PM  

Gyóntatás misék előtt és után / Reconciliation: before & after the Masses  

Fr. Forrai Tamás Gergely SJ (plébános/Pastor) & Marosfalvy László SJ 

Office hours: Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday 9:30-3:30, Sunday 10:00-12:30 

Irodai munkatársak/staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula 

The English Bulletin see on the 4th page. 

2020. március 1. 

 „Könyörülj rajtunk, Istenünk, mert nagy a vétkünk!” 

OLVASMÁNYOK: Ter 2,7-9. 3,1-7a; Róm 5,12. 17-19; Mt 4,1-11   
 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

 

Szeretettel várunk péntek este 6,30: Keresztút, 7PM mise (kivételesen angolul), majd karizmatikus 

szentségimádás és nagyböjti gyónás és gyógyító ima Fr Ben-el. Szombaton 11,30: Magyar Iskola: 

ovisoknak bábos imádság. Vasárnap a 11 órás cserkészmise után tűzriadópróba a templomban, majd 

képzések ezzel kapcsolatban! Ifjúsági találkozó. Mária Kongregáció és jó magyar kenyér árusítása! 

1,30PM: Peller Anna műsora (ingyenes, adományokat fogadunk a művésznőnek). 6-

7PM: Komolyzenei Vesperás: Johann Sebastian Bach: A Nagy Chaconne és d-moll 

toccata és fúga, Alexander Guilmant: Pastorale. Zongorán játszik Anastasia Rizikov, 

orgonán Varnus Xavér.  

Közben figyeljünk a lelkiekre: Elmúlt vasárnap Jézus az ellenségszeretetre hívott (Mt 

5,38-48). Megpróbáltad, hogy milyen az, amikor életed nem az önzés és a földi 

igazságok szintjén mozog, hanem képessé válik az önzetlen megbocsátásra, a viszonzásvágyról való 

lemondásra, az ítélkezés helyett az irgalmasságra, a feloldozás ajándékának gyakorlására? Most 

vasárnap Jézus megkísértésének történetét olvassuk. Téged mi „kísért meg”: mi tart fogva? A 

nagyböjt nem fogyókúra, nem egészséges életmód (cigiről italról stb., való lemondás), nem csak 

hagyományból, hanem szeretetből vállalt lemondás! Kreatívan: ami neked most segít szabaddá, 

megtisztulttá lenni! Gyakorold! Ez olyan, mint egy „edzés”: mi a jó a fáradtságban? Az, hogy „meg-

tudtam-tenni”; hogy „jólesik-a-megtisztulás”. Mi neked a legdrágább? Talán az időd? Nézd meg, hogy 

mivel vesztegeted el az idődet? (social media? kütyük?) Tedd félre és oszd meg idődet pl. egy magányos 

emberrel. (ÜZENET) 

Áldott nagyböjti készületet kíván, Tamás atya 

 
Friss magyar kenyér vásár! Rendezvényeinkre immár többször vásároltunk közmegelégedésre finom kenyeret egy 

új magyar pékségtől. Próbaképpen most vasárnap krumplis ($4) és organikus rozskenyeret ($3) árulunk a frissen sült 

kenyeréből. Kóstoljátok meg! 

FIATALOKNAK „LIFT JESUS HIGHER RALLY” március 7, 2020. 9:00AM - 5:30PM  

Come experience why thousands return each year: Compelling Speakers, Powerful Christian Music, Inspiring 

Personal Testimony, Divine Mercy Celebration, Eucharistic Procession, Prayer Ministry for Healing & 

Empowerment. www.ljhr.ca. Kérjük, hogy aki szeretne jönni, az jelezze az irodán! Közösen megyünk a plébániá-

ról! 

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://youtu.be/nfDjNYnwdbk
https://vimeo.com/394355260
http://www.ljhr.ca/
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL 

FEBRUÁR 

28. 6,30: Keresztút, 7PM mise, majd karizmatikus 

szentségimádás és nagyböjti gyónás és gyógyító 

ima Fr Ben-el 

29: 11,30: Magyar Iskola: ovis-imádság 

MÁRCIUS 
1. A 11 órás cserkészmise után tűzriadópróba a 

templomban, majd képzések ezzel kapcsolatban! 

Ifjúsági találkozó. Mária Kongregáció. Magyar 

kenyér vására!   

1,30: Peller Anna műsora (ingyenes, adományokat 

fogadunk a művésznőnek) 

6-7PM: Komolyzenei Vesperás  

3. 1PM: Házasok Klubja 

5. 1PM: Belvárosi Mise (Rákóczi Villa) 

6. 6,30: Keresztút, 7PM mise, taize-i 

szentségimádás. „Mennyei ízek” főzőklub Tausz 

Gyuszival 

7. 10-11,30: Történelem: Szolnoki István. Magyar 

őstörténet a - tudomány mai állása szerint 

11,30: Magyar Iskola: osztálymise  

9-5,30PM: Lift Jesus Higher ifjúsági találkozó    

6PM: Kodály Bál (Magyar Házban) 

8. Elsőáldozási felkészítő  

12PM: Keszei J. Attila kiállításának megnyitója 

(megtekinthető: február 26 - április 14.) 

13. 6,30: Keresztút, 7PM mise, majd nagyböjti 

beszélgetés Sajgó Szabolcs atyával  

Mérnökegyesületen Dr. Babcsán Norbert (Miskolc) 

előadása: Egzotikus fém habok az építészetben, 

közlekedésben és űriparban 

14. 2-7PM: nagyböjti lelkinap Szabolcs atyával 

15. 10-3PM: Hajléktalanokat segítő ifjúsági 

akció. 3PM: Ünnepi műsor a Magyar Házban 

20. 6,30: Keresztút, 7PM mise, 7,45PM: Filmklub: 

Levelek Jákob atyához 

22. 11AM: Templomszentelési búcsú és díszebéd. 

Scola Cantorum Nagyböjti áhítata 

27. 6,30: Keresztút, 7PM mise 

28. 10-11,30: Hit és Tudás: Peleskey Miklós, A 

világ keletkezése 2. 

ÁPRILIS 4. 10A: Hit és Tudás: Peleskey Miklós, 

A világ keletkezése 3. 

5. Családi Délután: 12-4PM: Juharszirup fesztivál

 

NAGYBÖJTI PROGRAMOK 

Lelkigyakorlatok: Magyar nyelvű hétvégi nagyböjti lelkigyakorlat: 03.13. péntek 7PM: mise, 

majd kezdő nagyböjti beszélgetés Szabolcs atyával (közben 6-8PM gyóntatás). 03.14. szombaton 3-7PM 

pléb. lelkinap (3-4PM: gyóntatás és adoratio; 4PM: mise, agapé, 5,30-7PM: nagyböjt impulzus)  

Angol nyelvű lelkigyakorlat a nagyböjt minden napjára, online napi imaanyaggal egyéni ima és 

akik szeretnék, azokkal csoportos heti találkozók megosztásra péntek este 6-7PM 

Gyóntatás: A nagyböjt egy csodaszép bűnbánati időszak, ahol leteheted terheidet, sebeidet. Élj a ki-

engesztelődési-gyónási lehetőségekkel! Gyónási lehetőség minden reggel 7,30 mise után, illetve minden 

vasárnap 10-11AM között. Hosszabb gyónási, lelkibeszélgetési alkalom: március 13 péntek este 6-8PM kö-

zött, március 14. szombat 3-7PM a LELKI NAP keretében és a nagycsütörtökön 6-7PM, nagypénteken 4-

5PM, nagyszombaton 6-7PM között. 

Keresztút-elmélkedés minden pénteken az esti 7 órás mise előtt. 

A lemondás útjai:  

Nagyböjt alatt újra gyűjtünk tartós élelmiszert a rászorulók számára, amit ez egyházmegyei 

szervezetek osztanak szét. Kosarak a templom előterében találhatók! 

Keresel még ötletet az idei tudatos lemondásra és foglalkoztat a teremtett világ védelme? Itt egy jó 

példa egy nagyböjti naptárra: https://catholicclimatecovenant.org/resource/season-lent (hátul az asztalon 

nyomtatva is elérhetővé tettük angolul.) 

A JÓ GAZDA SZEMÉVEL… 

Hálásan köszönjük a szombati nagyszerű hangulatú Farsangi Bálban segítőknek az előkészítést: Gáspár 

Tamásnak és Szárics Annának a szervezést, Könnyű Norbertnek és csapata (főzés), Bakucz Helga és a fel-

szolgálók csapata, Juretic Vicki (díszítés, tombolák), Marton Géza, Zydron Veronika (díszítés), a szülők, 

akik a terítésben és takarításban segítettek, Dala Imre és Pável Marika (bár). Köszönet Szolnokiné Jaczkó 

Xéniának a program vezetésért, Baksay Juditnak a fényképekért, a Kodály tánccsoportnak a műsorért és a 

Fesztivál zenekarnak a végig hangulatos zenéért!  

Köszönjük a hagyományőrző disznóvágásból kapott adományt kolbász kóstolót előkészítő Könnyű 

Norbinak és a torontói magyar közösségek vezetőinek kedves felszolgálását: közösségünk egy valóban szép 

meglepetés ajándékot kapott farsangzárásra! 

https://www.ljhr.ca/
https://catholicclimatecovenant.org/resource/season-lent
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Szépen halad a két új tanterem kialakítása: a héten befejeztük a 2. emeleti részt, ahová felköltözött a 

jezsuita rendház. Az 1. emeleti tantermekben elkészültek a WC-k, már a festés és burkolás folyik. 
A 2019 évben megvalósult lift-felújítás költségeihez 10,000 dollárral járult hozzá a Kanadai Állam 

Akadálymentesítési Programja, melyre korábban pályáztunk. Köszönjük a segítséget! 

The 2019 elevator renovation project was funded in part by the Government of Canada's Enabling Accessibility 

Fund. Grateful thanks for their $10,000 contribution! 

Le fond, Habilitant à l’Accessibilité, fondé par le Gouvernement du Canada permet la mise en place du projet de 

rénovation de l’ascenseur 2019. Nous remercions le Gouvernement du Canada pour sa contribution de $10,000. 

LELKI FELKÉSZÜLÉS AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA (NEK) 4. 

Az áldozásra a méltó bűnbánat készít fel bennünket. E részben is a pap által tartott csend azt segíti, hogy 

magam is átgondoljam az elmúlt hetemet, és hogy mit szeretnék most különösképpen is rábízni terheimből, 

bűneimből Istenre? Azt se feledjük, hogy a misék előtt általában van elérhető pap gyónásra is. Krisztus 

húsvét estéjén, tehát feltámadásának napján ajándékozta Egyházának ezt a nagy és fontos szentséget, mivel a 

szentgyónás a szellemi feltámadás, a Krisztus vérében való megtisztulás, a belső megújulás, a visszafordulás 

szentsége. Nagyböjt alatt a vasárnapokon kívül is több lehetőség van gyónásra. Ha régen gyónt valaki és 

bizonytalan a “formában”, akkor is jöjjön nyugodtan. Ha bizonytalan a gyónásban, ha távol került ennek 

megszabadító tapasztalatától, de mégis szeretne mélyebb kérdésekről beszélni, jöjjön el egy 

lelkibeszélgetésre plébániánk valamelyik papjához.  

Fontos a kiengesztelődéssel készülni húsvétra és persze minden misére! Nem azért, mintha csak büntetlenül, 

a tökéletesek áldozhatnának: éppen a gyengeségünkben van szükségünk megerősítésre! Azért fontos áldozás 

előtt a gyónás, mert a kiengesztelődés nélkül tudom szabadon, békében, felkészülten fogadni Jézust! Enélkül 

az áldozás csak szokás, súlyos esetben még tetézi is a bűnt! 

TŰZRIADÓPRÓBA MÁRCIUS 1-ÉN A TEMPLOMBAN! 

FŐ A BIZTONSÁG! Idén először szeretnénk megtartani egy tűzriadót a templomban is (ahogy ezt a 

Magyar Iskola tanulóival ezt rendszeresen tesszük.) Március 1-én, vasárnap, a 11 órás mise végén kérjük 

mindenki együttműködését abban, hogy egy szabályos tűzriadót kipróbálhassunk. Cél, hogy lássuk, 

mennyi idő alatt tudja mindenki elhagyni a templomteret. a) A menekülést erre felkészített, sárga mellényt 

viselő vezetők fogják irányítani. Utasításaikat mindenki fogadja el! b) A templom három menekülési ajtaját 

egyszerre használjuk, mindenki a hozzá legközelebb lévőt. A liftet NEM SZABAD használni. A mozgásban 

korlátozottak a templom előtérben találkoznak (valós tűz esetén a templom bejárat előtt közvetlenül, nem 

lemenve a lépcsőkön!) c) A találkozási pont a templomudvar (az első két ajtót használók számára) illetve az 

utcai park rész (azoknak, akik a gyóntatók melletti menekülési úton hagyják el a templomot). Azt kérjük, 

hogy aki semmiképpen nem akar részt venni a tűzriadóban, az ezen a vasárnap jöjjön a 9 órás misére! 
 

A SZENTATYA MÁRCIUSI IMASZÁNDÉKA… 

hogy a kínai Egyház kitartson az Evangéliumhoz való hűségében, és növekedjen az egységben! 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (1) 9:00 +Sohár Lászlóért; +Bárdos Sándorért; +Terézért és Annáért; 11:00 egyházközségünk fiataljaiért és 

családjaikért; Hasuló Ica felgyógyulásáért; a Mária Kongregáció élő és +tagjaiért; élő és +Szervó és Szendi családtagokért; 

+Kovács Istvánért; +Kerekes Istvánért, +szüleiért és testvéreiért; +Szendi Lajosért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért; +Feilesz 

Rudolfné Icáért; +Horváth Istvánért; +Tibold családért 5 PM good health and safe travels for Vilma and Crispin Noronha 

Hétfő / Monday (2) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Sydney on her birthday; for the healing of Ben Mejilla; 

good health and blessings on Sarah and Ryan Carvalho and family 

Kedd / Tuesday (3) 7:30 for our +Jesuits; for Pamela De Veyra on her birthday; for +Antonio and Guia Zarate; blessings on John 

Sutka and Martin as they prepare for their ordination 

Szerda / Wednesday (4) Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök 7:30 for Jesuit vocations;  for healing of Christie from breast 

cancer; for +Leon and Rosario Viola; good health and blessings on Marianne and Melvin Marques 

Csütörtök / Thursday (5) 7:30 for the conversion of non-believers; for a successful knee surgery for Dolores Goggins; for bless-

ings on all the students and teachers of St Paschal Baylon; good health and happiness for Cathy and Tom Wong 

Péntek / Friday (6) Saints Perpetua and Felicity 7:30 for our benefactors; for special blessings and protection on Fr Jeff 

Shannon; for blessings on all the students and teachers of St Antoine Daniel School; for Etelka and +Pál 

7 PM a magyar politikai élet megtisztulásáért; +Kovács Lászlóért; +Kistóth Béláért; +Házy Ildikóért 

Szombat / Saturday (7) 7:30 for world peace; for +Varazsdi Anna, anniversary; for all the deceased M.E.6 members; for 

+Josefina Zarate; good health and happiness for Peter Carvalho and family; blessings on George Atow and family; for +Bernadette 

Carvalho 

Keresztelő: Toth Cristian. Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Györgyjakab Klára emlékére: Laurentiu Murtescu, 

Edith és László Kádár +Dome Dénes emlékére: Nagy Béla és Magda 
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Saint Elizabeth of Hungary Roman Catholic 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 

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Sunday at 5 PM  

Adoration: on the 1st and 4th Friday from 7,45PM-, & Sunday 4,30-5PM  

Reconciliation: before & after the Masses 

March 1, 2020 

"Have mercy, O Lord, for we have sinned." 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

With Ash Wednesday we are entering Lent. How to start it well? Some recommendations see here. Let’s begin the 

season of Lent by inviting God to show us how to find the freedom of spirit to live with open-hearted generosity, 

and to rediscover the joy and freedom in living for others, as did Christ himself. 

 This Friday join us at 7PM Mass and healing service with Fr Ben and the Charismatic Adoration with the 

Holy Trinity community. 

 Join our online Lent Retreat based on the Spiritual Exercises of St. Ignatius: JOURNEY INTO FREEDOM! 

Its aim is to help participants get to know and love Jesus Christ better in order to live a deeper and more 

authentic Christian life of service.  It requests: 1) Daily Prayer: Each day of Lent and for one week of Easter, 

the English Jesuits provide daily prayer material, a picture and other reflections.  We ask you to spend from 15 

minutes to an hour each day of Lent praying with this material. Choose what is most convenient for you: we 

provide the materials online for a computer or smartphone or via a printed book. Every day there is one 

passage from Scripture plus 'A Thought for Today' and a picture to ponder. We also give a few suggestions on 

how to pray the day’s materials. 2) Weekly Sharing Meeting on Fridays 6-7PM at Saint Elizabeth: This will 

support you in your prayer and help you see where God is in your prayer and in your life. It will also 

introduce you to different ways of praying with Scripture. Find out more or follow online: 

www.pathwaystogod/lent-retreat-2020  

 Sunday, between 6-7PM, join us for our twilight music vesper (details below)  

Many thanks for Linda Sazon for the wonderful decoration. It shows the flow of graces and blessings from the 

Lord out of our brokenness and through repentance can be focused on in our three displays this Lenten season. 

Graces come from the Word of God (the ambo), the Holy Sacrifice of the Mass (the altar), and the Eucharist (the 

Blessed Sacrament in the tabernacle). Repentance brings transformation: from darkness to light (the candles in 

the display will be lit during Mass). 

I wish you a blessed start into the Lent! With my prayer, Fr Tamas 

 

WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above! 

THE HOLY FATHER’S INTENTION IN MARCH… 

We pray that the Church in China may persevere in its faithfulness to the Gospel and grow in unity. 

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS 

February 28. 7PM Mass and healing service with Fr Ben and the Charismatic Adoration with the Holy Trinity 

community. 29. After the Mass at 7,30AM join us for a Lent-social! March 1.  3:00 Rehearsal of the Family 

Choir, 4:30 Adoration, 5:00 Holy Mass. 6-7PM: SUNDAY TWILIGHT MUSIC VESPER. 7. Lift Jesus 

Higher youth conference. 6PM: Kodály Bal (In the Hungarian Center) 14. 7,30-11AM Mass followed by a Lent 

Retreat “Mercy is the Name of God” by Fr Scott Lewis SJ (professor of the New Testament)   

15. 10-3PM: Homeless outreach. 22. 11AM: Parish feast of the church dedication followed by Scola 

Cantorum concert and Dinner 23 – 25: Lenten Mission at Blessed Trinity parish with Fr. Michael Coutts, S.J. 

begins with Mass at 7:00 pm each evening. Fr. Michael Coutts preaches retreats worldwide and 

regularly celebrates the TV Mass. Come hear him as he helps us “Find God in All Things, 

including Sin, Shame, Sorrow and Pain”. 

NEW! „VESPER” - SUNDAY TWILIGHT MUSIC VESPER AT ST. ELIZABETH'S! 

Every Sunday at 6p.m. between March 1 and May 31 at St. Elizabeth of Hungary Church (432 

Sheppard Ave. E). After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is 

music. Come and just let the music of Bach, Mozart and Beethoven wash over you. Please take 

a flyer and give to your friends! Admission free. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=_qDG51cl9gY&feature=emb_logo
http://www.pathwaystogod/lent-retreat-2020
https://www.ljhr.ca/
https://www.ljhr.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=6et1VbZHzoY&fbclid=IwAR2FxE2lF5B3kG-wL27Gq6DG4zJRWxA9BMIAFrJ9kd7V65F210h_24TraGA

