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 15.
„Adj innom!”
OLVASMÁNYOK: Kiv 17,3-7; Róm 5,1-2. 5-8; Jn 4,5-42
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Hívunk pénteken 6,30PM: Keresztútra és 7PM misére. Vasárnap a misék után: Magyar kenyérvásár. Este
6-7PM: Vesperás - komolyzenei áhítat (3.)
Jövő vasárnap, március 22-én Templomszentelési búcsú: 10,30-kor kezdünk a Scola Cantorum ünnepi
áhítatával, amit 11AM órakor az ünnepi mise követ. A díszebédet viszont nem tartjuk meg, miután –
átbeszélve többekkel – a fertőzés veszély miatt aggodalmat szeretnénk komolyan venni. (A jegyek
visszaválthatók, illetve adományként tudjuk befogadni azokat.)
Húsvéti készületünk jegyében, Keszei Attila kiállításának már első percétől felmerült, hogy legyen a csodás
keresztútja templomunk ékessége. (Mint tudjátok, jelenleg egy tömeggyártott gipsz keresztutunk van, ami
ráadásul az évtizedek alatt több helyen meg is sérült. Ezen új alkotás érdekessége, hogy ennek egy
másolata került fel a belvárosi St James katedrálisba!) A készítő művész azt mondta, hogy annyira örülne
az alkotás itteni elhelyezésének, hogy örömmel előkészíti a sorozatot az itteni feltételre. Arra kérem
közösségünk tagjait, hogy a most vasárnapi második gyűjtésen ki-ki adjon annyit erre a nemes célra, amit
gondol!
Közben figyeljünk a lelkiekre: Elmúlt vasárnap arra tanít, hogy Jézus nem azért jött csupán, hogy „jobbá”
tegyen minket, hanem hogy megossza velünk életét. A „Színeváltozás megerősíti a legközelebbi
tanítványait, hogy ne ijedjünk meg ilyen tapasztalatoktól és egyben felkészíti őket a közelgő szenvedés
megértésére. Egy ilyen találkozás után nem marad ugyanolyan az életed: akarod-e az életed átformáló
találkozást Istennel? Most, a szamariai asszonnyal való találkozás történetében (Jn 4,5-42), Jézus a
személyes, átformáló találkozásra hív téged is! (ÜZENET) A járvány időszaka különösen színezi meg a
böjti időszakot: kínálja a leegyszerűsödést, rámutat törékenységünkre és az igazán lényegesre, arra, hogy
mi számít az életben. Lelassít bennünket, tudatosságot ajándékoz. Használjuk ki ezt az időt arra,
hogy elcsendesedjünk, megálljunk. Tudatosan, tisztelettel és felelősséggel figyeljünk
kapcsolatainkra. Mivel ez az időszak sok emberben a kiszolgáltatottság és félelem érzését keltheti,
különösen fontos segítenünk őket az Istenbe vetett bizalom erősítésében és annak megélésében, hogy Isten
kezében vagyunk, ő a történelem ura, és velünk van ebben a helyzetben is. Továbbra is imádkozzunk a
járvány által érintett emberekért, különösen a betegekért. És természetesen a ránk bízottakért érzett
felelősségtől vezérelve a COVID-19-járvány terjedésének megelőzése és a biztonságérzet megtartása végett
kérjük továbbra is, hogy kerüljük a misén a kézfogást és lehetőleg kézbe áldozzunk. (Részletek lent.)
Áldott nagyböjti készületet kíván,
Tamás atya
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL
29. 6-7PM: Vesperás - komolyzenei áhítat
MÁRCIUS
13. P. Kiss Gábor hamvainak végső nyugalomba
helyezése lesz a courtlandi magyar temetőben
pénteken 11 AM. Imádkozzunk érte!
6,30: Keresztút, 7PM mise
15. A misék után: Magyar kenyérvásár
6-7PM: Vesperás - komolyzenei áhítat
20. 6,30: Keresztút, 7PM mise, 7,45PM: Filmklub:
Levelek Jákob atyához
22. Templomszentelési búcsú
10,30: Scola Cantorum Nagyböjti Zenés Áhítat
11AM: ünnepi mise.
6-7PM: Vesperás - komolyzenei áhítat
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. Süteményvásár. Családi Délután: 12-4PM:
Juharszirup fesztivál. 6-7PM: Vesperás komolyzenei áhítat
9. Nagycsütörtök: 7PM Jeremiás siralmai, majd
mise
10. Nagypéntek: 2PM keresztút, csonka mise
11.
Nagyszombat:
szentsírlátogatás,
8PM:
feltámadási mise.
12. Húsvétvasárnap. 11AM: ünnepi mise
3PM: Magyar mise Guelph-en (St Joseph)
6-7PM: Vesperás - komolyzenei áhítat

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!

NAGYBÖJTI PROGRAMOK
Lelkigyakorlatok: A Sajgó Szabolcs atyával tervezett magyar nyelvű hétvégi nagyböjti lelkigyakorlat elmarad, mivel a járvány miatt nem tud utazni.
Gyóntatás: A nagyböjt egy csodaszép bűnbánati időszak, ahol leteheted terheidet, sebeidet. Élj a kiengesztelődési-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 között, és a nagycsütörtökön 6-7PM, nagypénteken 4-5PM, nagyszombaton 6-7PM között.
Keresztút-elmélkedés minden pénteken az esti 7 órás mise előtt, 6,30-tól.
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.)
Megjött a plébániai “app”: myParish – hogy azonnal lásd, mi történik a közösségünkben!
Szeretnénk a “mobil világban” élő generációk számára segítséget nyújtani azzal, hogy elindítottunk egy
plébániai applikációt, ami nagyon leegyszerűsíti a kapcsolattartást és a naprakész hírek elérését. Kérjük,
hogy próbáld ki és segítsd ebben családtagjaidat, barátaidat!
Töltsd le az Androidos vagy Iphone mobiltelefonra. A “find my parish” gombra kattintva keresd
meg a Szent Erzsébet plébániát. Készíts egy felhasználói fiókot. Ehhez nyomj az alkalmazás bal felső
sarkában található három vonalra az itt felugró menüsorban nyomj a “Sign In” gombra. Itt a legalul
megjelenő “Create Account” feliratra kattintva készítsd el a saját felhasználód és “sign in”.
A következő vasárnapokon a misék után fiatalok fognak segíteni a telefonos applikáció letöltésében
és használatában. ( https://vimeo.com/219854787)
FONTOS A BIZTONSÁG!
A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19-járvány terjedésének megelőzése és a
biztonságérzet megtartása végett az alábbiakat kérjük:
1) A bejáratoknál már korábban elhelyeztük a fertőtlenítőket: használjuk ezeket. 2) Kérjük a szentmiséken a
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kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét. 3) Az oltárnál szolgálók
a szentmisék előtt és után fertőtlenítik kezüket. 4) A termeket gyakrabban szellőztessük. A
gyóntatóhelyiséget rendszeresen szellőztetjük, a gyóntatórácsra fóliát rögzítünk. Az ajtók kilincseit,
korlátokat gyakrabban fertőtlenítjük. 5) A szenteltvíztartókat kiürítjük, azok használatát mellőzzük. 6)
Tájékozódjon hiteles forrásból: www.Toronto.ca/coronavirus 7) Imádkozzunk a járvány által sújtott
egyénekért és országokért! Legalább telefonon még inkább keressük fel a magányos ismerősöket!
LELKI FELKÉSZÜLÉS AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA (NEK) 6.
Mi az Eucharisztia? Az Eucharisztia görög eredetű szó (az eu – jó és a kharisz – kegyelem, kegyelmi
adomány szavakból), jelentése: hálaadás. Tágabb értelemben jelenti a szentmisét, szorosabb értelemben
pedig az Oltáriszentséget. A keresztények már az I. század végétől használják ezt a kifejezést az Utolsó
Vacsora szavai alapján („Kezébe vette a kenyeret, hálát adott…”). Jézus ezekkel a szavakkal hagyta az
Egyházra áldozati testét és vérét a kenyér és a bor színe alatt. A katolikus hit szerint amikor a pap kimondja
az ostya és a bor fölött az átváltoztató szavakat, azok valóságosan Jézus testévé és vérévé válnak, így Jézus
valóságosan jelen van a kenyérben és a borban, gyakori fogalmazás szerint „a kenyér és a bor színe alatt”.
„Az eucharisztikus ünneplés magának Krisztusnak és az egyháznak a cselekménye, melyben az Úr Krisztus
a pap szolgálata által, a kenyér és a bor színe alatt lényegileg jelenlévő önmagát felajánlja az Atyaistennek,
és magát lelki eledelül adja a felajánlásban részt vevő hívőknek.” (Egyházi Törvénykönyv)
NYÁR 2020. ELŐZETES PROGRAMKINÁLÓ
NYÁR MAGYAROROSZÁGON:
 "Magis 2020": fiatalokat hívunk egy csodálatos jezsuita magyarországi lelki táborba, ahol rengeteg
fiatal lesz egész Európából. Tehát lehet azoknak is ajánlati, akik nem, vagy csak gyengébben
beszélnek magyarul! Kor: 18-35 év; idő: augusztus 1-9. https://magis.jesuits.eu/
NYÁR KANADÁBAN:
 Cifra tábor: " - magyar néptánc tábor; gyerek tábor (7-12 éveseknek): július 5 - 12, ifjúsági tábor
(12-17 éveseknek): július 16 - 26. www.facebook.com/CifraTabor/videos/1715522485248906/
 „Rooks to Cooks” napközis főzőtábor a plébánián június 22 - aug. 28.
www.rookstocooks.ca/summer-camp
 „Codezilla” tudomány, technológia és számitógépes kódolás napközis táborunk
www.codezillakids.com
Steubenville-i konferencia - katolikus ifjúsági találkozó július 3-5 között Oshawa-n, 14-18 éves korú
fiatalok számára. Jelentkezni a plébánia irodáján. https://www.steubenvilletoronto.com/
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 (15) 9:00 +Szalay Istvánért; +Pászti Erzsébetért 11:00 Andris születésnapjára; Engyel Teréziáért, 92.
születésnap; +Tóth Józsefért, Olgáért és +szüleikért; +id. Engyel Gyuláért; +Győrváry Józsefért 5 PM for +Magda Pouzar;
for the successful surgery and speedy recovery of Joe Trentadue; birthday blessings on Monica Hlebanja; for +Bernadette
Carvalho
Hétfő / Monday (16) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the intentions of and good health of Sr. Cecelia;
blessings on David Colaco
Kedd / Tuesday (17) Saint Patrick 7:30 for our +Jesuits; birthday blessings on David Colaco; good health and happiness
of Peter Carvalho and family
Szerda / Wednesday (18) 7:30 for Jesuit vocations; blessings on novices Sr. Valencia, Sr. Fiona, Sr. Elizabeth, and Sr.
Bibiana in their religious journey; birthday blessings on Anita Checker; for +Patrick Jeganathan
Csütörtök / Thursday (19) Saint Joseph, Principal Patron of Canada 7:30 for the conversion of non-believers; for
+Stephen Carvalho, Clare Dsa and Philomena DCosta
Péntek / Friday (20) 7:30 for our benefactors 7 PM békéért a Kárpát-medencében; Magyarországért és a nemzet
egységéért; +szülőkért
Szombat / Saturday (21) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; birthday blessings on Sr. Leopoldina
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Pouzar Magda emlékére: Forrai család
+Fodor Irén emlékére: Ábrahám Szabó Gizella, Drenko M., Farkas Erzsébet és Varga László, Házasok Klubja, Hermann
József, Keating Betty, Meszesán Erzsébet, Pickó József és Mária, Simonka Frank és Mária, Somlai Anna és Steve, Varga
Emma.
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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 15, 2020
"Give me a drink."
DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
In Lent we are all invited to meet Jesus in a personal way. Jesus understands all that we truly need. The story
about the Samaritan woman (Jn 4,5-42) is one of several life-changing personal encounters between individuals
and Jesus. What will today bring people out to find ‘living water’? For most people today, it no longer occurs to
them to go to church to satisfy their thirst. And you, do you feel thirst?... Try to make time to pray during these
weeks, we too can come to the living waters and drink from the wellspring of life that Christ pours out for all
people.
I wish you a blessed 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
MARCH 13. After the Mass at 7,30AM: Way of the Cross 15. 4,30: Adoration, 5PM Mass followed by the
Music Vesper 20. After the Mass at 7,30AM: Way of the Cross 22. 10,30AM: Scola Cantorum concert; 11AM:
Parish feast of the church dedication (Dinner cancelled). 5PM Mass followed by the Music Vesper 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”. 27. After the Mass at 7,30AM:
Way of the Cross 29. 4,30: Adoration, 5PM Mass followed by the Music Vesper
APRIL 3. After the Mass at 7,30AM: Way of the Cross 9. Holy Thursday: 7,30: Mass, 7PM: Jeremiad, Mass in
Hungarian and Adoration 10. Good Friday: 2PM: Way of the Cross in Hungarian, 3PM: Passio 11. Holy
Saturday: 8PM: Mass of the resurrection in Hungarian 12. Easter Sunday: 4,30: Adoration, 5PM Mass followed
by the Music Vesper
SUMMER PROGRAMS PREVIEW:
 Steubenville Conference - Canada's largest conference for Catholic Youth. This year's conference is
being held July 3-5, 2020 at Ontario Tech University in Oshawa, Ontario. Registration at the parish
office. For more information please visit https://www.steubenvilletoronto.com/
 Cifra Camp - Hungarian folk dance camp; Junior Camp (7-12 yrs): July 5 - July 12, 2020
Intermediate Camp (12-17 yrs): July 16- July 26, 2020 www.eventyas.com/CA/NiagaraFalls/176812928009/Cifra-Hungarian-Dance-Camp
PRECAUTION FOR FEELING SAFE – After listening to the health authorities and other parishes regarding
Coronavirus (COVID-19) we ask you for the following: 1) We placed the hand sanitizers at the doors: use them.
2) Please leave handshaking at “peace” and at leaving the church. We leave the distribution of the Eucharist
under the both species and distribute only into hand. 3) Those serving around the altar please wash your hand
especially before and after the Masses. 4) We ventilate the rooms, sanitize the doors more often. 5) We remove the
Holy Water. 6) Stay informed at www.Toronto.ca/coronavirus. 6) Please continue to pray for all those impacted
by the coronavirus.
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