
MAGYAR RÉSZ           (for English version scroll down) 

HAMVAZÓSZERDA – A NAGYBÖJT KAPUJA 
 

Bár a korlátozások érvényesek városunkra, mégis sok lehetőség van a nagyböjt méltó 

előkészítésére: Jézus nincs bezárva! A közösségünkben előkészített lehetőségekről osztok meg 

most egy külön összefoglalót, hogy a sok lehetőséget jobban ki tudjátok használni. 

A hét jó híre, hogy vége a tartományi szükség állapotnak. Toronto, Peel and York, tehát mi is, 

február 22-től belépünk a színkódos korlátozásokba, bár még nem tudjuk, hogy ez mit jelent 

konkrétan számunkra. Imádkozzunk azért, hogy mielőbb szabadon találkozhassunk imára! 

Isten áldása legyen nagyböjti utadon! 

Tamás atya 

 

 

SZENTMISE - még online... 

Vasárnaponként a közösségért mutatjuk be a szentmisét 11 órakor, online. 

Hívunk, hogy az online bekapcsolódás után gyere el templomunkhoz áldozásra (részleteket lásd 

lent). Utána, hazafelé állj meg egy kis sétára egy parkban vagy egy szép temetőben és gondold át 

a mise üzenetét... 

 

 

EUCHARISZTIKUS LITURGIA  

MÉG TÖBB IDŐBEN 

Vasárnaponként folytatjuk az online misénk utána udvari áldoztatást 12-1PM között. (Aki 

szeretne személyes imára belépni a templomba, az ekkor is megteheti. ) Mostantól 1-2PM 

között a templomban is lehetőséget biztosítunk arra, hogy 10 perces váltásokban, rövid ima 

után, de méltóbb környezetben vehessük magukhoz az Eucharisztiát. (Ehhez nem kell előzetes 

regisztráció: Kérjük, hogy várjon az udvaron, amíg a segítők beengedik, hogy a 10 fős 

létszámkorlátot mindig be tudjuk tartani.)  

 

 
 

Kapcsolódj be virtuálisan pénteken este 6 órakor 

A KERESZTÚT imájába 

 
Minden pénteken 6PM más kisközösség fogja vezetni imánkat online. A magyar hagyományos 

keresztút mellett a Taizei közösség, a haitiek, a karmelita csoportunk, a Holy Trinity Community 

és a Kláver Péter hajléktalanokat segítő közösség fogja vezetni az imát. A magyar és angol nyelv 

igy váltakozni fog. Adja Isten, hogy ez is közelebb hozza egymáshoz plébániánk kis közösségeit! 



 

 

GYÓNTATÁS 

A nagyböjt egy csodaszép bűnbánati időszak, ahol leteheted terheidet, sebeidet. Élj a 

kiengesztelődési-gyónási lehetőségekkel! 

Hétfőtől péntekig 7AM-9AM (az Eucharisztikus Liturgián belül) 

Március 5. Elsőpénteken: 7AM-6PM, előzetes bejelentkezéssel. 
Kérjük, hogy mindegyik alkalommal előre regisztráljon az irodán! 

Egyéni egyeztetéssel Tamás atya más időpontban is elérhető. 

 
 

AKI SZERETNE MÉLYEBBRE MENNI... 

Bízunk benne, hogy az idei, különleges nagyböjtben szeretnél te magad is mélyebbre menni. 

Ime, néhány meghivás további lehetőségekre. 

 

a) “Hálanapló” napi reflexiója segíthet abban, hogy a napi tapasztalatodra jobban rátekinthess. 

A kis nyomtatott naplóval hamvazószerdán és az első nagyböjti vasárnap kedveskedünk minden 

betérőnek! 

b) A “Search”, a keresők beszélgető csoportjának beszélgetése folytatódik csütörtök esténként.  

 

 

LELKIGYAKORLATOK: 

a) “JÉZUST MEGISMERNI” - az idei közösségi lelkigyakorlatunk témája. E szentignáci 

lelkigyakorlat a hétköznapok életébe hiv meg napi, egyéni Szentírás olvasással, elmélkedéssel, 

illetve (azoknak, akik ezt szeretnénk) hetente közös zoom-os megosztással a nagyböjti 

vasárnapokon 5PM. (Lelkigyakorlatunk az angol jezsuiták által naponta küldött “Knowing 

Jesus” anyagra épit, amire itt lehet feliratkozni: https://www.iscglasgow.co.uk/lent2021.html) 

b) “Szabadulásra várva, szabadságra vágyva” – magyar nyelvű online nagyböjti lelkigyakorlat 

keretében a magyar jezsuiták Manréza programja mindennapi személyes imádságra hív: 

- Egyéni út: Talán elég számodra a tudat, hogy többen imádkozunk együtt, és a többiek 

imájával megerősítve vághatsz neki ennek a nagyböjti útnak, és nem szeretnél csoportos 

alkalmakon részt venni. Iratkozz fel a megadott található űrlapon, s így a nagyböjti időben 

minden nap az e-mail fiókodba érkeznek meg a napi elmélkedésekhez szükséges anyagok. 

- Közösségi út: Ha van kedved egy hazai imádkozó közösséghez kapcsolódni, és 

tapasztalatodat másokkal is megosztani, akkor csatlakozhatsz hetente egy online csoporthoz 

 

EGYÉB: 
a) BIBLIATANULMÁNY: New Interpretations of the Holy Week Stories címmel Scott 

Lewis jezsuita professzor (aki a torontói Regis College-ben tanit és nálunk is szokott segíteni) 

fog előadást tartani a nagyhét eseményeivel kapcsolatos biblia szövegről. 

 Az előadások kedd esténként 7PM lesznek meghallgathatók: február 23 - Hogyan ne 

olvasd a Bibliát; március 2 – Jézus azért jött, hogy meghaljon a kereszten? Március 9 – A 

feltámadás: hit vs tapasztalat. Jelentkezés itt HERE! 

https://us02web.zoom.us/j/87683463678
https://www.iscglasgow.co.uk/lent2021.html
https://jezsuita.hu/online-nagybojti-lelkigyakorlat-2021/
https://jesuites.us19.list-manage.com/track/click?u=d0d84250fca44ea9324199f66&id=ea2c8a3092&e=f222215f14
https://us02web.zoom.us/webinar/register/tZUvc-CtrjIoHtP7KnvrY3OWsOXID26el2Ks/success?user_id=Yq7983iYQb-TjqsK8wzn9g&occurrence_times=%3B1614124800000%3B1614729600000%3B1615334400000&timezone_id=America%2FNew_York


 Fr Scott közösségünk számára egy külön beszélgetést tart zoom-on március 16-án este 7-

8pm angolul. 
b) Filmklub: Hacksaw Ridge - A fegyvertelen katona.  E csodálatos film az önfeláldozásról és 

erőszakmentességről szól, mint egy húsvéti allegória. A FILMET ITT tudod megnézni és utána 

várunk egy zoom-os beszélgetésre február 27. szombaton 3,30PM órakor. 

 

 

Miseszándék 

Miseszándékát kérjük továbbra is jelezze vagy a lenti gombon vagy az irodai telefonszámon: 

416-225-3300 x 21 vagy emailen: szte.iroda@gmail.com.  

 

ENGLISH 

 

ASH WEDNESDAY  

GATE INTO THE LENT 

Although we are in the lockdown, we have many ways for a meaningful Lent preparation: Jesus 

is  with you! Here is a detailed summary of the invitations prepared in our community. We are 

grateful to be able to begin the Season of Lent this way and I look forward to seeing you in the 

church! 

The good news is that the provincial State of Emergency is over. In Toronto, Peel and York, the 

stay-at-home order will continue until Monday, February 22, after which time the colour-coded 

system will be implemented. We do not know yet what does it mean concretely but, please, join us 

in prayer for worshipping freely again ! 

May our Lord bless you on your Lent journey! 

Fr Tamas 

 

 

HOLY MASS - Virtual 

Currently,  we can only stream the Mass in Hungarian (Sundays at 11AM). So please 

participate in another English Mass online.  

After that, please join us to receive the Eucharist at our Church (see below) On the way home, 

consider taking a short time for a walk in any cemetery or park,, and reflect on the questions 

raised during Mass. 

 

 

MORE EUCHARISTIC MINISTRY 

On Sundays we continue the distribution of Eucharist between 12-1PM drive-through in the 

courtyard (you can enter the church for personal prayer.) Starting immediately: 1-2PM 

distribution of Eucharist within the church (personal prayer and distribution of Eucharist 

https://nicelife.hu/galeria/film/fegyvertelenkatona.php
https://us02web.zoom.us/j/86282259303
mailto:szte.iroda@gmail.com


every 10 mins. Please line up before the altar for the prayer.) Always keep a 10 person limit and 

ask for help from the ushers! (There is no registration for that but wait in the churchyard before 

the usher lets you in.) 

 

Virtual Way of the Cross 

Join us for on Fridays during Lent @6pm 

 

Every Friday at 5pm a different small group of our parish is leading the Stations online. The 

Hungarian community, the Haitian Community in English but with Haitian music, the Taize 

community, our Carmelite group, the Holy Trinity Community and  the Peter Claver 

Community will minister. The languages  will be in Hungarian, English and Creole, but 

everything will be available in English too. May this prayer bring our communities closer. 

 

 

Our Church is Open for Private Prayer  

and for receiving Eucharist 

(Maximum of 10 people at a time: please register in the office) 

Mondays through Fridays 7am to 9am (60min. shifts, with Eucharistic Ministry) 

 Saturdays 7am to 10am (60min. shifts, with Eucharistic Ministry, 8-9: with Lectio Divina) 

Sundays 12pm to 2pm (12-1PM: parking lot drive-through, 1-2PM Eucharistic Ministry in the 

Church) 

 

Confession 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

 

Mondays through Saturdays 7am to 9am (during Private Prayer before the Eucharistic 

Ministry) 

5th March, First Friday, 7AM-6PM 

Please pre-register always! 
For other times Fr Tamas is available by personal appointment. 

 

 

GOING DEEPER: RETREATS... 

We hope that you would like to go deeper this Lent, do you? Therefore we offer further 

possibilities in your journey. 

 

a) “Gratitude Prayer Diary” might help you in  a daily reflection  of gratitude based on your 

concrete daily experience. The small booklet will be shared on Ash Wednesday and on the 1st. 

Lent Sunday.  

b) Our “Search” sharing group continues even during Lent on Saturdays at 5PM. After 



finishing that, we will return to the “regular” Bible Sharing .  

c) “KNOWING JESUS” - is our Lent Retreat this year. This Ignatian Retreat in everyday life 

invites you to make a personal daily reflection on the Bible, and for a community weekly sharing 

on zoom on Sunday 7-8PM. (The daily material sent by the British Jesuits and  You can register 

here: https://www.iscglasgow.co.uk/lent2021.html) 

d) Bible study: New Interpretations of the Holy Week Stories - Presented by Scott Lewis, SJ, 

this series will examine the Holy Week texts in light of recent theological trends and issues. 

Topics such as How to Read the Bible, difficult passages, violence and the meaning of the 

resurrection will be explored. Fr. Scott Lewis, SJ, teaches New Testament at Regis College, 

Toronto. 

 The webinar will be on Tuesday nights, 7:00 p.m. EST (1 hr. + Q&A) Feb. 23 - How 

Not to Read the Bible; Mar 2 – Did Jesus Come to Die on the Cross? Mar 9 – The 

Resurrection: Belief vs Experience. For the open webinar please register HERE! 

 Fr Scott offers a unique Zoom discussion only for our community at 7-8 pm on 16. 

March. 
e) Our Filmclub: HACKSAW RIDGE. You can watch this wonderful film of self sacrifice on 

the net, and join us for a discussion on zoom on Saturday 27th February at 2PM 

f) 40 Days to Grace and Glory: Another simple Lenten plan for everyone to focus on the daily 

Mass readings: explanation and commentary by renowned scripture scholar Dr. Tim Gray of St. 

Augustine's “Formed”. Sign up at formed.org/lent. 

 

 

Mass Intentions 

 

We continue to accept Mass Intentions for our Daily Masses - please see the link to "Offer a 

Mass Intention." Please use this form to submit a Mass Intention request during the Church 

Closure! You may also leave a voicemail at the Parish Office at 416-225-3300 x 21 or email 

szte.iroda@gmail.com.  
 

https://us02web.zoom.us/j/86548946639
https://us02web.zoom.us/j/86548946639
https://www.iscglasgow.co.uk/lent2021.html
https://jesuites.us19.list-manage.com/track/click?u=d0d84250fca44ea9324199f66&id=ea2c8a3092&e=f222215f14
https://us02web.zoom.us/webinar/register/tZUvc-CtrjIoHtP7KnvrY3OWsOXID26el2Ks/success?user_id=Yq7983iYQb-TjqsK8wzn9g&occurrence_times=%3B1614124800000%3B1614729600000%3B1615334400000&timezone_id=America%2FNew_York
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
http://email.augustineinstitute.org/e/c/eyJlbWFpbF9pZCI6ImRnUFBuQVhQbkFVREFBRjNRNEJNUjBJS1U1Mm9na3c3cHMwPSIsImhyZWYiOiJodHRwczovL2Zvcm1lZC5vcmcvbGVudCIsImxpbmtfaWQiOjQ1NTAsInBvc2l0aW9uIjoxfQ/60c458efa90a5897b94ab8577b1f1f22a672c6594a28a545e18914d4dbbb08c0
mailto:szte.iroda@gmail.com

