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."

HIRNÖK: 2021. február 21.
SEE THE ENGLISH BULLETIN ON THE 4TH PAGE!
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7
416-225-3300 x 21;
szte.iroda@gmail.com;
stetoronto
HU: www.stetoronto.org; ENG: stelizabethofhungary.archtoronto.org;
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com
Cell phone application: myParish  Saint Elizabeth of Hungary
Spotify Podcast: STE - Szent Erzsébet plébánia - Toronto
Szentmise magyarul: vasárnap de. 9 és 11AM, online: vasárnap 11AM (YouTube)
English Masses: Monday - Saturday at 7:30AM, 5PM on Saturday
Szentségimádás: 1. pénteken 8AM-6PM, 4. pénteken 7-8PM, szombat 4,30-5PM
Gyóntatás: Szentségimádás alatt | Reconciliation: during Adoration
Plébános/Pastor: Fr. Forrai Tamás Gergely SJ
Iroda/Office Hours: Tuesday & Friday 9:30-3:30.
Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Hamvazószerdával beléptünk a nagyböjt kapuján. Örültem annak, hogy a folyamatosan jövő tízfős
csoportokban nagyon sokan be tudtatok kapcsolódni a negyven napos utunk közös, imádságos kezdésbe.
Az évkezdő prédikáció-sorozatunk után egy nagyböjti sorozatba lépünk. A központi témánk az aktív, szerető
figyelem lesz.
A mostani evangéliumunk arra hív, hogy TEREMTS HELYET ISTENNEK! Ennek egy képe lehet az üres
lap, amire engeded, hogy a Lélek „írjon”. Jézus pusztai megkísértése, „tesztelése” egyfajta készület
(Mk1,12-15). Az ürességben, magányban, még a kísértésben is találkozik mélyebben magával és főleg Istennel. A küldetése világos és most el is indul az útján. (ITT tudsz bekapcsolódni a vasárnapi misébe)
Várunk szeretettel pénteken 3-6PM gyóntatás a templomban. 6PM. Keresztút online. Szombaton
9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra, lásd a Facebook oldalunkon). 10-12: Kontemplatív
imacsoport. Magyar Iskola. 1 PM: Elsőáldozási felkészítő. Vasárnap 11AM: Mise közösségünkért online,
12-1PM: „drive through”, majd 1-2PM: templomi áldoztatás (részletek lent). Nagyböjti lelkigyakorlatos
megosztás: 5PM magyarul, majd 7PM angolul
Imádkozzunk a járvány és az amiatti korlátozások megszűnéséért!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK a felkészüléshez: Vonulj ki a te pusztádba! Teremts (sokkal több) csendet magad körül! Vedd
észre a rosszat…de ne ragadj le ennél, hanem: Vedd észre a jót, ahogy az “angyalok szolgálnak” már
most neked is! Fogadd el szeretettel ajándékunkat, a nagyböjti hálanaplót és minden nap írj bele 5
tapasztalatot, amiért szívből hálás vagy.
A készületben segít a MÚLT HETI MISE, illetve az akkori PRÉDIKÁCIÓ PODCAST felidézése, a félórás
BIBLIAKÖR és a kétperces ÜZENET. Aki szeretne hetente egy kiscsoportos online bibliakörbe
bekapcsolódni, az jelezze az irodán. Misénkbe élőben online bekapcsolódhatsz vasárnap 11AM az
EWTN/BONUM TV-n vagy YouTube oldalon (stetoronto). Vasárnapi olvasmányok előre elolvashatók
magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu.
Imádkozzunk februárban Ferenc pápával, az erőszak áldozatául esett nőkért, hogy a társadalom vegye
észre a szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket.
Szeretnél misét felajánlani szeretteidért? Hívjad fel az irodát vagy küld el emailben, hogy kiért ajánlod fel a
misét és mikorra szeretnéd a misét? (szte.iroda@gmail.com)
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ESEMÉNYNAPTÁR FEBRUÁR – PROGRAMOK ONLINE!
19. 3-6PM gyóntatás a templomban. 6PM. Keresztút online.
20. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra, lásd a Facebook oldalunkon). 10-12: Kontemplatív imacsoport. Magyar Iskola. 1 PM: Elsőáldozási felkészítő.
21. 11AM: Mise közösségünkért online, 12-1PM: „drive through”, majd 1-2PM: templomi áldoztatás
(részletek lent). Nagyböjti lelkigyakorlatos megosztás: 5PM magyarul, majd 7PM angolul
23. 7-8PM: BIBLIATANULMÁNY: New Interpretations of the Holy Week Stories (részletek lent)
24. 8PM: Bibliakör online
26. 7-8PM: Szentségimádás online a Holy Trinity Community szolgálatával
27. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). Magyar Iskola online. 1 PM: Elsőáldozási
felkészítő. 3.30PM: Filmklub zoom: A fegyvertelen katona (Hacksaw Ridge, itt megnézhető) 6PM:
Vesperás Tóth Bettina hárfaművésszel (Back-Grandjany: Etudes; Spohr: Fantasy; Tournier: Etude de
Concert “Au Matin”; Glinka: Nocturne
28. 11AM: Mise közösségünkért online, 12-1PM: „drive through”, majd 1-2PM: templomi áldoztatás.
3PM: Bérmálkozó csoport. Nagyböjti lelkigyakorlatos megosztás: 5PM magyarul, majd 7PM angolul
NAGYBÖJT
Bár a korlátozások érvényesek városunkra, mégis sok lehetőség van a nagyböjt méltó előkészítésére: Jézus
nincs bezárva! A közösségünkben előkészített lehetőségekről küldtünk szét KÜLÖN, RÉSZLETES
HIRNÖKÖT SZERDÁN, ami a honlapon is látható. Itt csak az aktuális hírek rövid összefoglalóját közöljük.
 SZENTMISE - Vasárnaponként a közösségért mutatjuk be a szentmisét 11 órakor, online.
 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 magunkhoz 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.)
LELKIGYAKORLATOK:
 “JÉZUST MEGISMERNI” - az idei közösségi lelkigyakorlatunk témája. E szentignáci lelkigyakorlat a hétköznapok életébe hív 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 épít, amire itt lehet feliratkozni: https://www.iscglasgow.co.uk/lent2021.html)
 “Szabadulásra várva, szabadságra vágyva” – magyar nyelvű online nagyböjti lelkigyakorlat keretében
a magyar jezsuiták Manréza programja mindennapi személyes imádságra hív
 BIBLIATANULMÁNY: New Interpretations of the Holy Week Stories címmel Scott Lewis jezsuita
professzor (aki a torontói Regis College-ben tanít 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! Fr Scott közösségünk számára
egy külön beszélgetést tart zoom-on március 16-án este 7-8pm angolul.
KÖZÖSSÉGI REFLEXIÓNK: a kiscsoportok (5.)
Egy közösséget különböző minőségi jellemzőkkel lehet leírni. Egy ezek között a holisztikus kiscsoportok.
A holisztikus azt jelenti, hogy ideális esetben ezek a kiscsoportok, kisközösségek a teljes embert megszólítják: a fejet (gondolatainkat, értelmünket), a kezet (cselekedeteinket) és a szívünket (érzéseinket, érzelmeinket) egyaránt. Ez a minőségi jellemző azt nézi, hogy a tágabb plébániai közösségen belül működő kiscsoportok hogyan működnek.
Gondold át a lenti kérdéseket és imádkozz csoportjainkért: A kiscsoporton belül mennyire valósul meg
egymás támogatása, mennyire van jelen a bizalom? A kiscsoport tagjai készek-e megmutatni egymásnak
gyengeségeiket - és ebben hordozni egymást? A kiscsoport segíti-e tagjainak lelki növekedését?
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MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGÍTSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2020
Megtörtént a tavalyi év költségvetési lezárása. Örömmel és hálával jelezzük, hogy a 2020-as évet pozitív
tartalékkal zártuk. Az összes bevétel $791e, összes kiadás $626e, pozitív eredmény $165e. E számunkra is
meglepően jó hír mögött azt látjuk, hogy egyszerre sikerült csökkenteni a kiadásokat és mozgósítani a
támogatókat.
Íme a $791e bevétel főbb összetevői: vasárnap és ünnepnapi mise felajánlások: $159e; általános és projekt
célú épület fenntartási adományok: $148e; ált. és céladományok ill. virágmegváltás és in memory adományok: $133e (sokkal több a korábbinál); épülethasznosítás: $131e (ebből a daycare bérlet és közüzemi bevétel $108e); a covid miatti állami bértámogatás (ez váratlan, egyedi támogatás csak a 2020-as évben): $59e;
keresztelő, házassági, temetési misefelajánlás: $33e; templomi csoportoktól adomány: $23e (ezt különösen is
köszönjük, hiszen a csoportok maguk is rendezvények nélkül maradtak!); hagyaték: $21e; hst rebate: $20e;
kamatbevételek: $20e.
Az összes kiadás $626e, ebből a főbb tételek: munkaköltségek $193e; épület karbantartás, felújítás: $184e;
rezsi/utilities: $66e; gondnoki költségek: $35e; templomi és irodai kiadások: $14e; programok: $15e; HST:
$22e. Hálásan köszönjük e nehéz év minden nagylelkű adományát!
EGYHÁZTANÁCS
A február 17-i megbeszélésén az egyháztanács véglegesítette a nagyböjti programokat. Mivel három éve
volt az utolsó egyháztanácsi választás, ezért elkezdte az új választás előkészítését. Kérjük, hogy akit
javasoltok, hogy vegyen részt a tavaszi ET választáson, annak nevét küldjétek el az irodába március 5ig! Templom padlókárpit felmerült későbbi cseréje kapcsán elfogadta a műszaki bizottság a felkért
művésztanárok javaslatát, hogy kérjünk szakmai és árajánlatokat több cégtől, hogy majd ezek alapján
lehessen a reális javaslatokat megfontolni. Végül megtárgyalta az érsekség által kért Emergency Response
Plan kialakításának folyamatát és feladatait.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (21) békéért a Kárpát-medencében; Júlia felgyógyulásért; édesanya gyerekeiért; nemrég †Lovrics
Gusztávért; †Kovács Jánosért és Erzsébetért; †id. és ifj. Deutsch Lajosért; †Dolmányos Ferencért, 43. évforduló;
Prokec és Pataki családok élő és †tagjaiért; †Bertalan Áron lelki üdvéért; †Vörös szülókért; †Szendi Lajosért; élő és
†Szendi és Szervó családtagokért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért; †Tiefenbeck Endréért; †Fülöp Mihályért;
†Brenner Katalinért; †Csermely családtagokért; †Szőke Rózáért; †Pável George-ért, 15. évforduló; †Baranyai Rudiért
és Mártáért; birthday blessings on Viola Fonseca; good health, happiness and success for Ryan Carvalho and family
Hétfő / Monday (22) The Chair of Saint Peter the Apostle for the intention of the Jesuit Fr. General; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for the
healing of Timothy Boice and Antonia Dytoc; birthday blessings on Anne Braganza; a successful surgery for Dominic
Yam
Kedd / Tuesday (23) for our †Jesuits; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael
and Veronica; for Bianca Khomasurya; a successful surgery for Dominic Yam; good health, happiness and success for
Simone Carvalho and family
Szerda / Wednesday (24) Szent Mátyás apostol for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and
An family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for †Luis John Moraes; birthday blessings
on Sue Glick; a successful surgery for Dominic Yam
Csütörtök / Thursday (25) for the conversion of non-believers; for the protection and holiness of the Lee and An
family: Sang, Agatha, Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; good health and happiness for Peter Carvalho
and family; for the Holy Souls in Purgatory
Péntek / Friday (26) for our benefactors; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha,
Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for blessings on Pamela De Veyra on her birthday; for blessings on
Linar and Rose on their anniversary; for †Sebastian Carvalho; blessings on Peter Carvalho and family
Szombat / Saturday (27) for world peace; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha,
Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for abundant blessings on Sydney on her 5th birthday; for Etelka and
†Pál; blessings on Elfreda Carvalho and family; good health and happiness for Cynthia Dsa and family
Dean Nagy és Alexandra Raeli (Nagy) szeretettel emlékeznek reá: †dr. Nagy Dezső
Lisa D Valade virágmegváltása szerettei emlékére: †Majthényi László
Lash Condo Law in memory of †Ana Cseszák
Köszönjük az adományokat.
3

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 ON FEBRUARY 21, 2021
www.facebook.com/stetorontoEN; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org
Phone App: myParish  Saint Elizabeth of Hungary
416-225-3300 x 21;
szte.iroda@gmail.com
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30am, Vigil Mass: Saturday at 5pm
Haitian Mass in Creole: 3rd Sunday of the month at 3pm
th
Adoration: Weekdays at 7-9am; 4 Friday of the month at 7-8pm; Saturday at 7-10am - with registration
Reconciliation: during the Adoration times

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Welcome in our Lenten journey! Are you prepared for being tested? Jesus, like us, is tested and tempted
(Mk1,12-15). Tempted to use his power selfishly. Even then, he confronts Satan in his frail human nature,
empowered by the Spirit. After the experience of temptation, Jesus begins his core ministry, calling people to
repent and believe the Good News. So Lent is a good opportunity to start again your daily life searching for
meaning and depth. You might feel lonely, but you are not alone: Jesus is with you on your journey!
You are welcome to join us on any of the Lenten programs, see below. One of these is our “Gratitude Prayer
Diary” that might help you in a daily reflection of gratitude based on your concrete daily experience. The
small booklet will be shared this week.
Have a blessed weekend! In Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU ...
20. 5PM: “SEARCH”: online faith-talks
21. After your online Mass: 12-1PM drive-through in the courtyard,1-2PM distribution of Eucharist
within the church (personal prayer and distribution of Eucharist every 10 mins. Always keep a 10person limit and ask for help from the ushers! 7-8PM: “KNOWING JESUS” sharing on zoom.
23. 7-8PM: Bible study: New Interpretations of the Holy Week Stories - Presented by Scott Lewis SJ
26. 7-8PM: Adoration with the ministry of the Holy Trinity Community
27. 2PM: Our Film Club: HACKSAW RIDGE. You can watch this wonderful film of self sacrifice on the
net and join us for a discussion on zoom. 6PM: Music Vesper
FOR DETAILED LENT PROGRAM SEE THE SEPARATE BULLETIN ONLINE!

 “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)
 Bible study: New Interpretations of the Holy Week Stories - Presented by Scott Lewis, SJ 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!
 I continue to celebrate private Mass daily for your intentions and for those suffering. WE OFFER THE HOLY
MASS FOR: your intentions (see above on the 3. page!)
 You are welcome to receive Eucharist - after taking part in any online Mass – on every Sunday 12-1PM in the
churchyard, driving through. The Church is open for short visit, for 10 people at once.
 PRAY WITH POPE FRANCIS IN FEBRUARY for women who are victims of violence, that they may be protected
by society and have their sufferings considered and heeded.

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!

TAX RECEIPTS mailing will occur by the Diocese by February 23 rd, with a target date of February 28th for all of
your parishioners to receive their tax receipts in hand. Please, consider online donation and if you have questions,
please, contact our treasurer: szte.treasurer@gmail.com: Contribute through „pre-authorized giving”
(PAG) which is considered to be the best way. Use PAYPAL, Canada Helps, Benevity Greater Toronto United Way,
IBM-Pace Credit Union. Donate online by credit card at https://stetoronto.org/tamogass or at
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org: select our parish in East Toronto.
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