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 8.
„Uram, jó nekünk itt lennünk!”
OLVASMÁNYOK: Ter 12,1-4a; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Várunk pénteken 6,30-7PM között keresztútra. Felkészülésben segít Keszei Attila csodálatos keresztút
sorozata a St Michael katedrálisból – aminek az eredeti, első sorozata most a mi Galériánkban tekinthető
meg nagyböjt alatt. 7PM mise, taize-i szentségimádás. 7PM: „Mennyei ízek” nagyböjti főzőklub Tausz
Gyuszival. Menü: Fejtett bableves csipetkével; vegyes gomba paprikás kölessel és meggyes szelet.
Hozzájárulás: 10CAD. Szombaton 10-11,30: Történelem: Szolnoki István. Magyar őstörténet -a tudomány
mai állása szerint. Osztálymisék a Magyar Iskolában: 9:45 - 10:30: 3- 4. osztály, 11:20 - 12:00: 7-8.
osztály. 12:00: ünnepség. Közben 9-5,30PM: Lift Jesus Higher egyházmegyei ifjúsági találkozó. Este
6PM: Kodály Bál (Magyar Házban). Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, órákat egy órával előre
állítsuk! A 11 órás mise után elsőáldozási felkészítő, 12PM: Keszei J. Attila kiállításának megnyitója
(megtekinthető: február 26 - április 14 vasárnapokon 10-1PM között), Cafe12, majd Eutanázia az új
törvény és a hit tükrében – beszélgetés Kristóf Lóránd doktorral. 6-7PM: Komolyzenei Vesperás.
Közben figyeljünk a lelkiekre: Elmúlt vasárnap Jézus megkísértésének története kapcsán arra figyeltünk,
hogy Téged mi „kísért meg”: mi tart fogva? És ha ezt végre észreveszed és szabad akarsz lenni: mi
számodra a szeretetből vállalt lemondás, amit kreatívan magadra formáltál és amit valóban gyakorolsz is?
A mostani vasárnap arra tanít, hogy Jézus nem azért jött csupán, hogy „jobbá” tegyen minket, hanem hogy
megossza velünk életét: hogy képesek legyünk magának Istennek az életét befogadni! Honnan veszik már az
őskeresztények ezen meggyőződést! A feltámadás tapasztalatából, aminek megerősítő előképe a
„Színeváltozás”. Ez egyszerre mutatja meg Jézus emberségét és istenségét. 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? (ÜZENET) Áldott nagyböjti készületet kíván, Tamás atya
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. 6) Tájékozódjon hiteles forrásból:
www.Toronto.ca/coronavirus 7) Imádkozzunk a járvány által sújtott egyénekért és országokért!
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL
14. 2-7PM: nagyböjti lelkinap Szabolcs atyával
MÁRCIUS
6. 6,30: Keresztút, 7PM mise, taize-i 15. 10-3PM: Hajléktalanokat segítő ifjúsági
szentségimádás. 7PM: „Mennyei ízek” nagyböjti akció. Magyar kenyérvásár 2PM: Ünnepi műsor a
főzőklub Tausz Gyuszival
Magyar Házban. 6-7PM: Vesperás - komolyzenei
7. 10-11,30: Történelem: Szolnoki István. Magyar áhítat
őstörténet - a tudomány mai állása szerint
20. 6,30: Keresztút, 7PM mise, 7,45PM: Filmklub:
Osztálymisék az iskolában: 9:45 - 10:30: 3- 4. oszLevelek Jákob atyához
tály, 11:20 - 12:00: 7-8. osztály. 12:00: ünnepség.
22. 10,30: Scola Cantorum Nagyböjti áhítata
9-5,30PM: Lift Jesus Higher ifjúsági találkozó
11AM: Templomszentelési búcsú és díszebéd.
6PM: Kodály Bál (Magyar Házban)
6-7PM: Vesperás - komolyzenei áhítat
8. Nyári időszámítás! Elsőáldozási felkészítő
27. 6,30: Keresztút, 7PM mise
12PM: Keszei J. Attila kiállításának megnyitója 28. 10-11,30: Hit és Tudás: Peleskey Miklós, A
(megtekinthető: február 26 - április 14 világ keletkezése 2.
vasárnapokon 10-1PM között)
29. 6-7PM: Vesperás - komolyzenei áhítat
12:30: Eutanázia az új törvény és a hit tükrében –
beszélgetés Kristóf Lóránd doktorral
ÁPRILIS 4. 10A: Hit és Tudás: Peleskey Miklós,
6-7PM: Vesperás - komolyzenei áhítat
A világ keletkezése 3.
13. 6,30: Keresztút, 7PM mise, majd nagyböjti 5. Családi Délután: 12-4PM: Juharszirup fesztivál
beszélgetés Sajgó Szabolcs atyával.
6. 6-7PM: Vesperás - komolyzenei áhítat
7PM: Mérnökegyesület Dr. Babcsán Norbert
(Miskolc) előadása: Egzotikus fém habok az
építészetben, közlekedésben és űriparban
Március 22-én 11AM: Templomszentelési búcsú és díszebéd. Főszakács: Turcsik Károly. Menü:
Tárkonyos szárnyas raguleves, vitamin saláta, töltött sertésborda alföldiesen, szalonnával, sajttal és gombás
zöldség pürével töltve, burgonya püré és grillezett zöldség, Rigó Jancsi, Kávé. Jegyrendelés az irodán.
Jegyárak: $35 elővételben, $40, ha az ajtónál fizetnek. Jegyek felvétele vasárnaponként a misék után az
irodával szemben.
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 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, március 14. szombat 3-7PM a LELKI NAP keretében és a nagycsütörtökön 6-7PM, nagypénteken 45PM, 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 angolul.)




FONTOS A BIZTONSÁG!
Köszönjük a részvételt a tűzriadóban! Minden precízen, nyugodtan történt!
Megelőző intézkedések a corona vírus kapcsán az első oldalon!
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LELKI FELKÉSZÜLÉS AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA (NEK) 5.
Mi a bűn? A bűn nem csak a “szabályok-nem-követése”! Amit mindig néznünk kell: Mi történt? Mi
volt a szándék a tett mögött? Mik voltak a konkrét körülmények? - mindezek befolyásolják a konkrét
események értékelését. Figyelj arra, hogy döntésed közelebb visz Istenhez vagy eltávolít tőle?
Sokan kérdezik: “Miért gyónjak? Miért kell ezt egy pap előtt megtegyem? Miért nem közvetlenül
Istenhez?” Igen, menj Istenhez minél előbb! Igen, kérj előbb bocsánatot, ha megteheted!
Mit ad akkor ehhez a gyónás? Mert Jézus a megbocsátás erejét adja a tanítványainak (Jn 22), hogy
megtapasztaljuk már most a megbocsátás örömét és szabadságát. Ez egy olyan ajándékként kapott szolgálat,
ahol közvetlenül megtapasztalhatjuk, hogy Isten gyógyító ereje ma is működik Egyházunkban. Ennek útja,
mint minden más szentség esetében, hogy ezt mindig kapjuk: mástól!
Érdemes újra és újra meggyónni a visszatérő bűnöket? Igen! Gondolj arra, hogy egy sportolónak
mennyit kell edzeni, míg eredménye lesz!? Ez segít megérteni a baj gyökerét és elmélyíteni a vágyat, hogy
akarj gyógyulni belőle. A “megtérés” éppen azt jelenti, hogy meg tudok változni. Ehhez az kell, hogy meg
tudjam különböztetni a jót a rossztól, el tudjam utasítani a rosszat, tudjam választani a jót és ehhez kérni az
Úr segítségét!
Hogyan tudsz jól gyónni? Kérdezd meg magad: Isten életed közepén áll-e? Előfordul-e, hogy bár
tudod, hogy Isten mit kér, te mást választasz? Ha kell, keress a saját korodnak és élethelyzetednek megfelelő
lelkiismereti tükröt! Készülj fel e jó gyónásra azzal, hogy esténként ránézel napodra: Mit szeretnél
megköszönni Istennek? Miben szeretnél bocsánatot kérni Istentől?
A JÓ GAZDA SZEMÉVEL…
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;
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 (8) 9:00 Etelkáért és +Pálért 11:00 Levente születésnapjára; Szendi Ica születésnapjára;
Hasuló Ica felgyógyulásáért; Vásárhelyi Péter felgyógyulásáért; Dósi Endréért; Waas Erzsébetért; +Stoffer
Károlyért és Máriáért; +Dala Irénért, születésnap 5 PM for Agatha’s family; for Fr. Joby Kachappilly, birthday;
we ask the Sacred Heart of Jesus, and our Lady of Victory, by the intercession of St. Rita, St. Filomena, and St.
Jude Thaddeus for the intentions of Cathy and Peter Moscato
Hétfő / Monday (9) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for blessings on Tessie Masangkay on her
birthday; for Fr. Joby Kachappilly, birthday
Kedd / Tuesday (10) 7:30 for our +Jesuits; for +Korán Ibolya; for the special intention of Aidan Sazon; for Fr.
Joby Kachappilly, birthday
Szerda / Wednesday (11) 7:30 for Jesuit vocations; for +Theresa DeVietores; for blessings on Patricia de Veyra
on her birthday
Csütörtök / Thursday (12) 7:30 for the conversion of non-believers; for the healing of Adelaide and her
daughter; for +Rose Agustin
Péntek / Friday (13) 7:30 for our benefactors; for blessings on Catherine and Rob on their wedding; for +Fr
Fernando Suarez 7 PM a magyar politikusok megtéréséért; Magyarországért és a nemzet egységéért; +Kis
Imréért
Szombat / Saturday (14) 7:30 for world peace; for blessings, strength and protection on Fr Jeff Shannon
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Alexin Éva emlékére: Kenedi Imre és Ilona, Sandwood család
Temetés: +Baranyi Béla (60) temetése március 6-án lesz 4 órakor a Bernardo temetkezési vállalatnál.
+Szöczei Mária (77) temetése március 10-én lesz 12 órakor a Mount Pleasant temetőben. +Fodor Irén temetése
március 11-én lesz 2 órakor a York temetőben.
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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 8, 2020
"Lord, it is good for us to be here."
DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Nurture Life, Oppose Death on Demand! On Monday, February 24, 2020, the federal government introduced
Bill C-7, an Act to Amend the Criminal Code (Medical Assistance in Dying) Contact Your Member of Parliament
Today! The federal government has tabled legislation to expand what they refer to as medical assistance in dying
but is more accurately called euthanasia/assisted suicide. More than 13,000 Canadians have been euthanized
since 2016. New legislation would make assisted death available to those without life-threatening illnesses
including those with disabilities and those no longer capable of making decisions for themselves. Some
Canadians may even be euthanized on the same day they make the request. Visit www.helptheliving.ca to send a
letter (prepared for you) to your Member of Parliament expressing deep concern. The process takes less than 5
minutes. More information can also be found at: www.archtoronto.org/euthanasia. We continue to pray and
advocate for the vulnerable among us.
Sunday, between 6-7PM, join us for our twilight music vesper (details below)
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.
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 6. 8—7PM: First Friday Adoration 7. Lift Jesus Higher youth conference. 6PM: Kodály Bal (In the
Hungarian Center) 8. Daylight Savings Time begins. 4,30: Adoration, 5PM Mass followed by the Music Vesper
13. After the Mass at 7,30AM: Way of the Cross 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. 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 followed by Dinner. 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
„VESPER” - SUNDAY TWILIGHT MUSIC VESPER AT ST. ELIZABETH'S! Every Sunday at
6p.m. between March 1 and May 31.
JOURNEY INTO FREEDOM! Join our online Lent Retreat www.pathwaystogod/lent-retreat-2020
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