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)
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 29.
„Uram, nézd, beteg, akit szeretsz”
OLVASMÁNYOK: Ez 37,12-14; Róm 8,8-11; Jn 11,1-45
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
A még teljesebb bezártság első hete megtanított arra, hogy ne vegyek semmit természetesnek, hanem
ajándéknak. Ilyen ajándékok a kapcsolataink: az elvesző vagy éppen elmélyülő, gondoskodó telefonhívások,
a beadott ételcsomagok…
Egyházunk görög neve: “ekklésia” összejövetelt jelent: ahol összejönnek a hívők, hogy Jézus megváltó
halálára és feltámadására emlékezzenek. Így ez nem elsősorban az épület (mint ahogy a Hunglish-ban
gyakran keveredik), mégcsak nem is Isten háza, hanem maga a találkozás alkalma. Most egy kényszerű
távollétben tapasztaljuk meg ennek hiányát. Az online mise nem tudja ezt helyettesíteni. Nemcsak azért, mert
nem tudunk így áldozni, hanem ezért a fizikai, a közösségi oldal hiányzik. Végül is Jézus testét adta nekünk
és nem csak az üzenetét. Mégis, most az üzenetre, Isten Szavára kell figyelnünk még jobban, otthonainkban
is, egyedül vagy családjainkkal. Mivel nem tarthatunk nyilvános misét a vírus miatt, ezért a vasárnap 11
órás misét és az esti rövid imát közösségünkért a plébánia YouTube és a facebook oldalon (stetoronto)
közvetítjük élőben. „Élőben”! Miért fontos ez? Azért, hogy megtapasztaljuk azt, hogy most együtt vagyunk,
ha másként is. Azért, hogy megtapasztaljuk, hogy nem csak egy maradék időt adok oda Jézusnak (amikor
ráérek), hanem közösségemhez csatlakozom, másokkal. Azért, hogy megtapasztaljuk, hogy ez teljes
odafigyelést igényel, nem úgy, mint egy chat, amiközben megfőzöm a kávét…
Elmúlt hét a vak meggyógyításáról szól, aki lassan felismeri a Gyógyítót és benne Jézust. Figyeltél-e arra,
hogy hol van vakság, „sötét folt” életedben? Mi az, ami szétszórja figyelmedet e különben „csöndes”
időben?
Mostani evangéliumunk, a nagyböjt ötödik állomása, Lázár feltámasztásával (Jn 11,3-45) mintegy
előrevetíti Jézus feltámadását és a benne való elmélyülő hitet. Ahogy minden egyes gyászban, úgy itt
sem kerülhető el az alapvető kérdés: „Mindaz, aki él és hisz bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed
ezt?” Tudod-e kérni teljes bizalommal a járvány idején Isten vezetését? (ÜZENET)
Köszönjük a sok szeretetet és imát e sok kihívást és lehetőséget tartogató időben! Különösen is ügyeljetek
egészségetekre, egymásra! Isten áldjon mindannyiunkat,
Tamás atya

KÖZÖSSÉGED MEGTARTÁSA JÉZUSSAL: A LELKI ÁLDOZÁSRÓL
Nehéz, de el kell fogadnunk a templomok bezárását is. Tudom, hogy nehéz sokaknak a heti közös misétől és
a heti áldozástól való kényszer-távolmaradás. Ezt nem tudja helyettesíteni a virtuális közvetítés. Igaz, ez nem
olyan, mint személyesen jelen lenni, de ezt is el kell fogadnunk most. Ferenc pápa említette a lelki áldozás
lehetőségét ebben az esetben, azok számára, akik legalább így szeretnének az Úr Jézussal találkozni:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.
EGYHÁZTANÁCS A KARANTÉN ALATT
Egyháztanácsunk online tartotta ülését a legfontosabb kérdésünk az volt, hogy hogyan tudjuk segíteni
közösségünket e nehéz időben. A karantén idején különösen is fontosnak tartjuk a kapcsolattartás
megerősítését, az egymásra való figyelmet. Az alábbiakkal indulunk, de várjuk javaslataitokat!
LELKI BESZÉLGETÉS ONLINE TAMÁS ATYÁVAL
 Szükséged van kérdéseid, tapasztalataid megosztására? Jelezd, hogy mikor lenne jó neked ezen a
doodle oldalon. A megadott időben bátran hívjál fel telefonon (416-225-3300 x 21), skypen
(forrai.tamas), Facebook messenger-en, zoom (forrai.tamas@gmail.com) vagy google hangoutson (forrai.tamas@gmail.com)
KÖZÖS IMAALKALMAK
 VASÁRNAPI MISÉNK - 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!) Kapcsolódj be legalább online a misébe! Miséinket élőben közvetítjük vasárnap 11AM:
https://www.facebook.com/stetoronto




PÉNTEKI KERESZTUTUNK - Várunk péntek 3 órakor nagyböjti keresztutunkra a plébániai
FB és Youtube oldalakon. Ezen a héten Ferenc pápa 2016-os lengyelországi keresztútjával elmélkedünk. Elmélkedésünkben Keszei Attila alkotásai segítenek. Napjaink közös keresztjét tapasztalva a
világban: kapcsolódj be, járd velünk a keresztutat!
ESTI IMA KÖZÖSSÉGÜNKÉRT - Minden este 8PM rövid napzáró imát mondunk az Eucharisztia előtt a ti szándékotokért, amibe be tudsz kapcsolódni a plébánia YouTube és Facebook oldalain,
vagy egyszerűen meg tudsz állni az otthoni csendben és így imádkozol velünk.

KAPCSOLATTARTÁS
 A központi irodai telefonszáma a szokásosnál hosszabban elérhető.
 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.
ÉTELKIHORDÁS IDŐSEKNEK
 Elkezdődött a torontói magyar közösségek összefogásával a heti háromszori ételkihordás az idősek számára.
Akiknek tudunk ezzel segíteni és még nem szóltak, kérem, hogy jelezzék nálunk vagy a magyar Házban.
KÖZÖSSÉGI ALKALMAK INDULNAK!



PÉNTEK ESTI KÖNYVKLUB/ONLINE - Várunk most péntek este 7 és 7:30 között! Témánk
Zweig, Ráhel perbe száll Istennel c. novellája, ami letölthető a netről. A rövid, inspiráló írás viszszavezet minket az Ószövetség történetébe, amikor a választott nép sokadszor tagadja meg Istent és
ami most a végső pusztulás felé veti őket. A világrengető ítélet pillanatában a rég meghalt Ráhel is
feltámad és kegyelmet kér Istentől az emberiség számára. Kér, könyörög… sőt perbe is száll Istennel.
Ha elolvasod a történetet, akkor sok elgondolkodtató kérdés fog benned felmerülni. Mi szeretnénk
egy online beszélgetésben arról beszélni, hogy mi fogott meg, mi lepett meg a történetben? … Te mivel, kivel perelsz? … A járvány alatt perelsz-e Istennel? ….. Egyáltalán mit jelent ma imádkozni?
Tedd fel kérdéseidet, oszd meg gondolataidat te is!



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

HÚSVÉT ÜNNEPLÉSE A CSALÁDBAN I.
Mára látható, hogy húsvétkor sem lesz jobb a helyzet és csak a családoknál lehet ünnepelni majd. Ezért
összegyűjtöttünk néhány tartalmas, keresztény készületi formát, amit ajánlunk a családoknak: ez a
húsvét különösen is olyan lesz, ahogy te, ti készültök rá! Idén nem lesz elég a “részvétel”, hanem
mindenkinek tudatosan kell részt vennie az ünnepben! Ehhez szeretnénk segítséget adni most és a
következő héten. Ha tudtok szép és családban megvalósítható ötleteket, akkor írjatok meg a plébánia címére,
hogy jövő hétvégén ezt meg tudjuk osztani!
1. Alakítsunk ki egy családi ima-sarkot, ahol rendszeresen együtt tudunk szentírást olvasni, imádkozni, be tudunk kapcsolódni a karantén alatt a vasárnapi mise közvetítésébe. Keressünk ehhez egy
csendes, békés, hangulatos, ha lehet: másra nem használt sarkot. Segíthet egy gyertya, egy szentkép
elhelyezése egy kis asztalon….
2. Tartsunk minden hétvégén egy családi készületet a vasárnapi evangéliummal! Ehhez segít az
egyházmegyei SUMMIT program hétről hétre: https://summit.lifeteen.com
3. Jó ötletek arra, hogy hogyan imádkozzunk gyerekekkel (Praying at home with children,
www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/activities)
A JÓ GAZDA SZEMÉVEL…
A héten befejeződött annak a két új tanteremnek a kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy el tudjuk
helyezni a Helikon Gimnázium további két osztályát. Ennek keretében a jezsuita közösség átadta az első
emeleten lévő konyháját és ebédlőjét ezen közösségi célokra. A jezsuita konyhát kisebb formában az emeleti
részen helyeztük el. (Ez lehetővé teszi azt is, hogyha László atya haza tudna térni, akkor számára minden
lépcsőjárás nélkül elérhető legyen.) Köszönet a termek kialakításában oroszlánrészt vállaló Juretic Ferencnek
és Glonczi Máriónak.
A karantén miatt elmaradnak közösségi alkalmaink. Megtapasztaljuk azt, hogy a hétről hétre adott
adományok tartják fent plébániánk működését. Ez most elmarad, pedig a költséget egy jelentős része
folyamatos… Kérjük ezért segítséget!
 Banki adományozási meghatalmazás - így támogathatja közösségünket
legegyszerűbben! A „pre-authorized giving plan”-t (PAG) közösségünk több
tagjának kérésére és más plébániák jó tapasztalata alapján vezetjük be.
 Ha ONLINE szeretne adományozni: PAYPAL, Canada Helps or Benevity,
stelizabethofhungary.archtoronto.org; https://stetoronto.org/tamogass;
 Dobja be a plébániai postaládába a hagyományos támogató borítékot.
Isten fizesse meg támogatását e nehéz időben különösen is!
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 / Vasárnap / Sunday (29) Engyel Terézia felgyógyulásáért; +Réthy Annáért és +szüleiért;
+Lendvai Katalinért, 1. évforduló
Hétfő / Monday (30) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General Kedd / Tuesday (31) 7:30 for our
+Jesuits Szerda / Wednesday (1) 7:30 for Jesuit vocations; for +Varazsdi Alajos
Csütörtök / Thursday (2) 7:30 for the conversion of non-believers
Péntek / Friday (3) 7:30 for our benefactors; a magyar politikusok megtéréséért; +Kovács Lászlóért;
+Kistóth Béláért Szombat / Saturday (4) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál

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 29, 2020
"Lord, he whom you love is ill."
DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!

In order to limit the spread of the COVID-19 virus and so as to comply with the Government of Ontario’s
new regulations requiring that all non-essential workplaces be closed, we are sorry to inform you that the
church and the parish office must remain closed until further notice. This is a deeply painful, but necessary, decision for our faith community.
However, we are still here for you during this difficult time. Social distancing is our new normal right
now, but that doesn't mean we should be distancing ourselves from God. Whatever you may be feeling, remember that God is always with you.
1. If any of you need help with buying groceries and medicines, please let us know through
email: szte.iroda@gmail.com. We have kind-hearted people who have offered their time to help other parishioners in need.
2. We will be broadcasting our St Elizabeth Masses on our website and social media at 11AM Sunday.
3. You can still leave a voicemail at the parish office: 416-225-3300 ext.21. Or you can email us at:
szte.iroda@gmail.com. We will return your message as soon as possible.
 Visit our homepage in Hungarian: www.stetoronto.org; or in English:
stelizabethofhungary.archtoronto.org;
 Visit our social media: stetoronto;
SZTE-TORONTO,
stetoronto
 Join our cell phone application: myParish/Saint Elizabeth of Hungary
 Visit www.archtoronto.org/covid19 for updated information from the Archdiocese of Toronto.
Please continue to pray for those sick and those caring for them. Be assured of our daily prayers for you.
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.





HELP US WITH YOUR DONATION
Mail or bring your donation to the parish by giving it to the office or dropping it in
the box at the front of the church.
Use „pre-authorized giving plan” (PAG)
Donate online: PAYPAL, Canada Helps or Benevity,
stelizabethofhungary.archtoronto.org; https://stetoronto.org/tamogass;

