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
Cell phone application: myParish/Saint Elizabeth of Hungary

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 22.
„Isten a szívet nézi”
OLVASMÁNYOK: 1 Sám 16, 1b 6-7. 10-13a; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Ebben az évben nem igen mondhatja senki, hogy nem volt ideje elcsendesedésre, megállásra: a vírus
mindannyiunk naptárját felszabadította. Használd ki jól a felszabaduló rengeteg időt, amire mindig vártál!
Tudatosan fogadd be a hirtelen érkező rengeteg változást, mint ami sok új lehetőséget is tartogat számunkra.
Legyen rendezett napirended és benne mindaz, amire máskor nincs időd. A változást sose szeretjük, bár
életünk része. Most annyi változás érint bennünket napok leforgása alatt, mint én életemben talán még sose.
Számomra ez egy lehetőség arra, hogy észrevegyem és elfogadjam gyengeségem, törékenységem, azt hogy
mennyire nem tudom irányítani vagy bebiztosítani életemet. Papként életem központi eleme a közösségben és
a közösségért bemutatott szentmise. Életemben először napok óta ezt közösség kizárásával élem át, ami egy
egészen fájó üresség tapasztalat. Ezt most csak fájdalmasan elfogadni lehet. Amit tehetek, amit tehetünk,
hogy elfogadom a szeretet azon konkrét, kicsi, személyes tetteit, amire viszont ez az idő nagyon sok
lehetőséget ad.
Igen, a viharos csend képe van bennem: naponta változik környezetünkben és így életünkben minden és nem
lehet tudni, hogy mi lesz akkor, mikor megjelennek e sorok. Egy biztos: ahogy átélem e napokat, heteket
(hónapokat?), az hosszútávon megfogja határozni életem és benne prioritásaimat. És másképpen fogok
rátekinteni Jézus keresztjére is.
Elmúlt vasárnap, a szamariai asszonnyal való találkozás történetében (Jn 4,5-42), Jézus a személyes,
átformáló találkozásra hív téged is! Akarod-e ezt?
Mostani evangéliumunk a vak meggyógyításáról szól, aki lassan felismeri a Gyógyítót és benne Jézust, mint
Megváltóját. (Jn 9,1-38) Ehhez az kell, hogy megváltozzon látásod és láss az Úr szemével: nem csak
a külsőt, hanem az emberi szívet! (1Sám 161-13) Figyelj arra, hogy hol van vakság, „sötét folt”
életedben? Mi az, ami szétszórja figyelmedet e különben „csöndes” időben? (ÜZENET) Mivel nem
tarthatunk nyilvános misét a vírus miatt, ezért a misét a facebook oldalon (stetoronto) közvetítjük élőben.
Köszönjük a sok szeretetet és imát e sok kihívást és lehetőséget tartogató időben! Különösen is ügyeljetek
egészségetekre! Isten áldjon mindannyiunkat,
Tamás atya

Plébániánk nyitva áll a nyilvános programok szüneteltetése idején is! Nagyhétig immár biztos, hogy zárlat

alatt leszünk. Figyeljetek arra, hogy mikor tudunk újraindulni a programokkal.


Tamás atya és segítői elérhetők személyes beszélgetésre! A központi irodai telefonszáma a szokásosnál
hosszabban elérhető.
 Minden nyilvános misét is szüneteltetni kell március 17-től az újabb intézkedésig. (A személyes napi misémet viszont az egész közösségért és a ti személyes ima-szándékaitokért mutatom be!)
 Minden megszokott miseidőben egyéni szentségimádást tartunk.
 Kapcsolódj be online a misébe!
Miséinket egészében is közvetítjük, így az elmúlt vasárnapot is!
- https://www.facebook.com/stetoronto vagy www.dailytvmass.com)
 Töltsd le mobiltelefonra az új myParish applikációnkat, hogy közvetlenül érj el sok aktuális információt. A
“find my parish” gombra kattintva keresd meg közösségünket: St. Elizabeth of Hungary, Toronto (részleteket
lásd lent)
MIT TEHETÜNK KERESZTÉNYKÉNT?
1. Használd ki jól a felszabaduló rengeteg időt, amire mindig vártál! Tudatosan fogadd be a hirtelen érkező
rengeteg változást, mint ami sok új lehetőséget is tartogat számunkra. Legyen rendezett napirended és benne
mindaz, amire máskor nincs időd.
2. Mozogj sokat a szabadban! Kertészkedj már most!
3. Légy többet a családoddal!
- Társas-játékozzatok együtt! Társasjátékok Online: Játssz társasjátékokat online, a böngésződben! Board
Game Arena; Játékos egyszerű online programok: https://curvefever.pro
- Olvassatok - akár együtt is! Megnyitottuk könyvtárunk online katalógusát: Gyere, kölcsönözz, olvass!
4. Nézzetek jó filmeket!
- Plébániánk belépett a “Formed” katolikus videótárba. Használja mindenki nyugodtan és ingyenesen e
gyűjteményt lelke gazdagítására! A https://formed.org/ oldalon, az “I belong to a Parish or Organisation”-ba
írd be: “St. Elizabeth of Hungary, Toronto” (Részletek lent)
- A hazai M3-on most sok régi filmsorozat nézhető, az M5-ös pedig átállt iskolatévé műsorrá, az otthoni
tanulásért.
5. Erősítsd meg személyes kapcsolataidat, ha már a nagy rendezvények elmaradnak! Legalább telefonon még
inkább keressük fel a magányos ismerősöket!
6. Segítsük időseinket! Az elkövetkező hetek a megszokottnál sokkal kritikusabbak lehetnek időseknek.
- Amiben szívesen segítünk: alapvető élelmiszerek bevásárlása, telefonos kapcsolattartás és információadás a
szociális szolgáltatásokról (nem látogatásra gondolunk!) Jelentkezzenek az irodán, akik ezt igénylik és akik
ebben segíteni tudnak!
- A Magyar Házban március 23-tól főznek és kiszállítják a rászoruló idősek számára a GTA területén.
Jelentkezzenek az irodán, akik ezt igénylik és akik a csomagolásban és szállításban segíteni tudnak!
7. Imádkozzatok!
- Olvassátok el a vasárnapi evangéliumot otthon közösen és beszéljétek át, hogy mit mond nektek?
- Ha egyedül vagy, akkor hívj fel egy barátot és oszd meg hit-tapasztalatodat a hétről.
- Imádkozz a járvány által sújtott egyénekért és országokért: https://pray.777blog.hu/hu
- Imádkozz a hirtelen érkező rengeteg változás befogadásáért saját életedben. A realitást, a valódi tapasztalatot vidd be imádba a katasztrófa képek helyett. Tarts meg egy evangéliumi pozitív szemléletet:
tedd meg, ami rajtad áll és a többit bízd Istenre!

KÖSZÖNJÜK, XÉNIA!
Nagy sajnálattal írom, hogy KCSPs ösztöndíjasunk Xénia csütörtökön hazautazott a Magyar Kormány
kérelmét követve. Minden ösztöndíjas vissza lett hívva a jelenlegi vírus miatti utazástilalom következményei
végett. Köszönöm Xéniának, hogy az elmúlt félévben annyi szeretettel, lelkesedéssel, kreativitással és
bevetettséggel segítette közösségünk életét. Egyszerre volt jelen plébániai közösségünk, a Magyar Iskolánk
és a Kodály együttes életében, mindig ugyanazzal a mosollyal és erővel. (Ráadásul rajta keresztül férje,
István is bekapcsolódott életünkbe történelmi előadásaival!) Köszönjük, hogy itt voltál, sajnáljuk, hogy a
járvánnyal a te ittléted is megszakadt.
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”.
AKIK BEJÖTTÖK A TEMPLOMBA IMÁDKOZNI…
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 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.
ÚJ! HASZNÁLD ÉRTELMESEN IDŐDET A KÉNYSZERSZÜNETBEN!
Egy jó javaslat alapján plébániánk belépett a “Formed” katolikus videótárba. Használja mindenki
nyugodtan és ingyenesen e gyűjteményt lelke gazdagítására! A https://formed.org/ linket megnyitva
jutunk el a honlapra. Itt a középen található sign up gombra kattintva felugrik egy ablak ahol az “I belong to
a Parish or Organisation” szövegre kattintva menjünk tovább. A baloldalt a “Find your Parish” alatt található
kereső mezőbe írjuk be, hogy “St. Elizabeth of Hungary Parish” A “Name” és “Email” mezőkbe írjuk be a
saját nevünket és email címünket és kattintsunk a kék “Sign Up” gombra. A bejelentkezés után egyből a
filmeket erről a linkről lehet elérni https://watch.formed.org
LELKI FELKÉSZÜLÉS AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA (NEK) 7.
A felajánláskor odaadhatom, felajánlhatom magamat: örömeimet és bánataimat Istennek. A szentmisében a
felajánláshoz a kenyeret és a bort a közösség tagjai viszik ki az oltárhoz, ahol azt a ministránsok veszik át.
A felajánláskor régen természetbeni ajándékokat hoztak a hívek, amelyeket a szentmise után a szegények
között osztottak szét. Ez volt az agapé, a szeretetlakoma. Ma pénzbeli adományokkal járulunk hozzá az
egyházközségünk költségeihez. Az anyagiak mellett szép felajánlási forma az önkéntesség is, amikor a saját
időmet ajánlom fel a plébánia szolgálatára.
A JÓ GAZDA SZEMÉVEL…
A héten elkészült a tetőszigetelés „tavaszi” átnézése és javítása. Bár több helyen kellett a membrános
szigetelést javítani, de még mindig azt tanácsolják a szakemberek, hogy néhány évig érdemes ezt tartani,
mielőtt elkezdjük a tető teljes felújítását. Hasonlóan megtörtént a tetőn elhelyezett AC egység teljes tél végi
átnézése, javítása.
A 2019 november hónap vasárnapi adományok / Sunday Offertory in Nov $12,745. A 2019 november
havi összegek a templom fenntartására és megújítására / Building Fund collection received in Nov $12,410
Share Life, Evangelization of Nations, Shepherd's Trust gyűjtés eredménye novemberben / Share Life,
Evangelization of Nations, Shepherd's Trust collection in Nov $550.
A 2019 december hónap vasárnapi adományok / Sunday Offertory in Dec $22,527. A karácsonyi misék és
a dec 31-i mise / Christmas Masses and Dec 31 Mass is $15,438. A 2019 decemberi összegek a templom
fenntartására és megújítására / Building Fund in Dec $84,690. Share Life-Shepherd's Trust gyűjtés
eredménye decemberben / Share Life-Shepherd's Trust in Dec $710. Köszönjük a nagylelkű adakozást!
Thanks for your generous offerings!
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 (22) élő és +Várfi és Laczkó szülőkért és testvérekért; +Kovács Jánosért és Erzsébetért; +Géczy Izabella lelki
üdvéért; +Nemes Józsefért és +szüleiért; Balázs és Fecső családok +tagjaiért; +Pongrácz Andrásért; +Szabó Tiborért; +Ábrahám
Jánosért és Ilonáért; +Ábrahám Józsefért; +Fodor Irénért
Hétfő / Monday (23) for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Ignacio Young, anniversary
Kedd / Tuesday (24) for our +Jesuits; Szerda / Wednesday (25) The Annunciation of the Lord for Jesuit vocations
Csütörtök / Thursday (26) for the conversion of non-believers; for +Susana Rodriguez, anniversary; for +Romhányi Yolán, 100.
birthday; Péntek / Friday (27) for our benefactors; for +Farkas Theresa, 70. anniversary; a magyar politikai élet megtisztulásáért;
Magyarországért és a nemzet egységéért; Szombat / Saturday (28) for world peace; for Etelka and +Pál
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Fodor Irén emlékére: Dala Imre, Hári Piroska, Peterdy Mihály
+Nádai Magda (99) gyász szertartása március 28-án lesz 12 órakor a Kane temetkezési vállalatnál.

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 22, 2020
"The Lord looks on the heart."
DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
"Let’s make a virtue out of necessity. Let us think about in what ways we can live with less, search for silence and
pause our lives. Let’s desire to see how downsizing, with its consequent positive impact on the environment, could
be another valid option for living ...If the Christian Lent culminates in the joy of Easter, this secular and forced
Lent will take us clearly to the enjoyment of a solitary and austere life, respectful of nature, a life which is
humble and sober ..."
Let us reflect Pope Francis' message: “remember then that every changing colour of a leaf is beautiful, and
every changing situation of life is meaningful, both need very clear vision. So do not grumble nor
complain, let us instead remember that Pain is a sign that we are alive, Problems are a sign that we are
strong and Prayer is a sign we are not alone!!
I wish you a blessed Lent in that challenging time of the virus!
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 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
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.

