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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 28.  

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!     
Te hogyan indultál a nagyböjtnek? Idei nagyböjti sorozatunk központi témája az aktív, szerető figyelem. 1. 

INDÍTS TISZTA LAPPAL! Sikerült-e letisztítani asztalod, naptárad? 

A mostani evangéliumunk arra hív, hogy ISMERD FEL ISTENT ÉLETEDBEN! Olyan nehéz megtalálni, 

hogy mi is jó nekünk igazán, mi hiányzik igazán életünkből. Ehhez fel kell menjél a te “hegyedre” és bíznod 

kell abban, ahogy az Atya megmutatja neked! (Mk 9,2-10) ITT tudsz bekapcsolódni a vasárnapi misébe. 

Várunk szeretettel pénteken 6PM. Keresztút online.7-8PM: Szentségimádás online a Holy Trinity 

Community szolgálatával. 7PM: “Hálanapló” heti zoom megosztás angolul (Meeting ID: 922 8806 1886; 

Passcode: 638744). Szombaton 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia otthonra). Magyar Iskola on-

line. 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. Vasárnap 11AM: Mise közösségünkért online, 

12-1PM: „drive through”, majd 1-2PM: templomi áldoztatás. 3PM: Bérmálkozó csoport.  

Amint lent látod, elkezdünk még egy nagyböjti sorozatot. A Los Angeles-i püspök Robert Barront talán már 

hallgattátok. Hetente egy mély impulzusát osztunk meg néhány kérdéssel. Érdemes rá időt szánni egyéni 

elmélkedésként! 

Imádkozzunk a járvány és az amiatti korlátozások megszűnéséért! Szeretettel, Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK a felkészüléshez: ● Hol volt hited olyan erős tapasztalata, amit szeretnél megtartani, vissza-

hozni? (Mi életed meghatározó “csúcsélménye”?) ● Életed mely területén van szükséged arra, hogy 

Jézus tanítson, megerősítsen? 

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 márciusban Ferenc pápával, azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel 

tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát. 

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)   

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://open.spotify.com/show/19qkIfk9nVOzvRURORhPrI
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://youtu.be/u8D3JQIrk2w
https://youtu.be/KFiaZpSC_O0
https://youtu.be/oPeilGQHGIE
https://youtu.be/oPeilGQHGIE
https://zoom.us/j/92288061886?pwd=V3BSM2FGS2FDTDFGb3VJRjVHYkY0Zz09
https://youtu.be/XvAxSw1sNoE
https://us02web.zoom.us/j/86282259303
https://nicelife.hu/galeria/film/fegyvertelenkatona.php
https://nicelife.hu/galeria/film/fegyvertelenkatona.php
https://studio.youtube.com/video/U7wle2yYCFE/edit
https://youtu.be/u8D3JQIrk2w
https://www.buzzsprout.com/1066291/episodes/7996960
https://youtu.be/l1ZPR6nPOTo
https://vimeo.com/512630079
https://studio.youtube.com/video/U7wle2yYCFE/edit
https://katolikus.tv/elo-adas
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://igenaptar.katolikus.hu/
mailto:szte.iroda@gmail.com
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ESEMÉNYNAPTÁR FEBRUÁR – PROGRAMOK ONLINE! 

26. 6PM. Keresztút online.7-8PM: Szentségimádás online a Holy Trinity Community szolgálatával.  

7PM: “Hálanapló” heti zoom megosztás angolul (Meeting ID: 922 8806 1886; Passcode: 638744) 

27. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia). 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.  

MÁRCIUS 

2. 7-8PM: BIBLIATANULMÁNY: New Interpretations of the Holy Week Stories (részletek lent) 

3. 8PM: Bibliakör online 

4. Nagyböjti lelkigyakorlatos megosztás: 8PM magyarul 

5. 7AM-6PM: Elsőpéntek – Szentségimádás. 6PM. Keresztút online.7-8PM: Szentségimádás Taizei ze-

nével. 7PM: “Hálanapló” heti zoom megosztás (Meeting ID: 922 8806 1886; Passcode: 638744) 

6. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia). Magyar Iskola online. 1 PM: Elsőáldozási felkészítő. 

7. 11AM: Mise közösségünkért online, 12-1PM: „drive through”, majd 1-2PM: templomi áldoztatás. 

3PM: MIK-ministráns találkozó. Nagyböjti lelkigyakorlatos megosztás: 5PM magyarul, 7PM angolul 

10. 8PM: Bibliakör online 

11. Nagyböjti lelkigyakorlatos megosztás: 8PM magyarul 

Március 13 és 20: Nincs Magyar Iskola tanítás 

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 közöl-

jük. 

Mise állandó énekek is különlegesek most, hiszen Halmos László 'Magyar Mise nálunk kevéssé ismert.  

Halmos László Nagyváradon született 1909-ben. A budapesti Zeneakadémián tanult orgona és egyházzene 

szakon, valamint zeneszerzést. A győri székesegyház karnagyat, és a hittudományi főiskolán, majd a városi 

zeneiskolában, konzervatóriumban tanári megbízatást is kapott. Szinte valószínűtlenül gazdag életútja során 

a Győri Palestrina kórust 1931-től 1953-ig vezette. 1953-tól 1955-ig a kommunista diktatúra koholt vádak 

alapján Komlóra száműzte és kényszermunkára ítélte. 1997-ben hunyt el. 

 A FLOCKNOTE azaz a digitális Hírnök oldalán elkezdünk még egy nagyböjti sorozatot. A Los Ange-

les-i püspök Robert Barront talán már hallgattátok. Hetente egy mély impulzusát osztunk meg néhány 

kérdéssel. Érdemes rá időt szánni egyéni elmélyülésre! 

 LELKIGYAKORLAT: “JÉZUST MEGISMERNI” - az idei közösségi lelkigyakorlatunk témája. E 

szentignáci lelkigyakorlat a hétköznapok életébe hív meg napi, egyéni Szentírás olvasással, elmélkedés-

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

estéken 8PM (Figyelem, időpont változott! (Lelkigyakorlatunk az angol jezsuiták által naponta küldött 

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

 BIBLIATANULMÁNY: New Interpretations of the Holy Week Stories címmel Scott Lewis jezsuita 

professzor előadása a nagyhét eseményeivel kapcsolatos biblia szövegről. Az előadások kedd estén-

ként 7PM: március 2: Jézus azért jött, hogy meghaljon a kereszten? Március 9: A feltámadás: hit vs. ta-

pasztalat. Jelentkezés ITT! Fr Scott közösségünk számára egy külön beszélgetést tart zoom-on március 

16-án este 7-8pm angolul. 

KÖZÖSSÉGI REFLEXIÓNK: az inspiráló istentisztelet (7.) 

Egy közösséget különböző minőségi jellemzőkkel lehet leírni. Egy következő ezek között az inspiráló isten-

tisztelet (mint a közösség liturgiái: szentmise, imaóra, szentségimádás, rózsafüzér stb.) 

Gondold át e kérdéseket és imádkozz értük: a liturgia a Lélekkel való feltöltődés helye és lehetősége-e? 

Egyénként: hogyan megyek oda? hogy vagyok én ott? felkészülök-e a Lélekkel töltődésre, nyitott vagyok-e 

erre? Közösségileg: mit találok ott? amit ott találok, az segíti-e a Lélekkel töltődésemet? 
 

https://youtu.be/KFiaZpSC_O0
https://youtu.be/oPeilGQHGIE
https://zoom.us/j/92288061886?pwd=V3BSM2FGS2FDTDFGb3VJRjVHYkY0Zz09
https://youtu.be/XvAxSw1sNoE
https://us02web.zoom.us/j/86282259303
https://nicelife.hu/galeria/film/fegyvertelenkatona.php
https://studio.youtube.com/video/U7wle2yYCFE/edit
https://jesuites.us19.list-manage.com/track/click?u=d0d84250fca44ea9324199f66&id=ea2c8a3092&e=f222215f14
https://us02web.zoom.us/j/87683463678
https://zoom.us/j/92288061886?pwd=V3BSM2FGS2FDTDFGb3VJRjVHYkY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/87683463678
https://us02web.zoom.us/j/86548946639
https://us02web.zoom.us/j/87683463678
https://us02web.zoom.us/j/87683463678
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
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MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGÍTSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK 

ÚJ KÖLTSÉGVETÉS 

A Pénzügyi Bizottság 02.25-i online ülésén részleteiben is megvitatta a lezárt tavalyi beszámolót és most a 

fő célokat határozta meg. Az év végén már elkezdtük és ilyenkor zárjuk le a 2021. év költségvetési 

tervezését. Idén ez különösen is nehéz, hiszen nem belátható a covidos lezártság vége.  

A 2019 (utolsó “normális”) és a 2020 (lezárt) év tapasztalatai alapján tervezünk: első félévet még alapvetően 

lezárva, a 2. félévet pedig már programokkal. Célunk egyszerre a fenntarthatóság fenntartása, a 

rugalmasság a sok változásra felkészülve, az új formák megalapozása (új könyvelési rendszert vezetünk 

be, erősítsük az online adományozás különböző formáit stb.) és a takarékosság (technikai újításokkal, pl. 

telefonrendszerünk átáll digitális technikára stb.) Mindezek együtt kell szolgálják a közösség megújulását 

az újra megnyitás után. 

 
 A 2020. évi ADÓIGAZOLÁSOK/TAXRECEIPTS postázását idén az érsekség végezte, március elejére 

legkésőbb meg kell érkezzen mindenkihez. 

 A 2021. ÉVI BORÍTÉKOKAT előkészítettük az irodával szemben lévő szobában. Ha valaki ügyet intéz-

ni bejön, már most felveheti ezt! Akinek nem volt eddig adomány borítékja, az IRODÁN kérheti. 

Ahol csak lehet, kérjük az online adakozásra való áttérést! Banki adományozási meghatalmazás a „pre-

authorized giving plan” (PAG). Így támogathatja közösségünket legegyszerűbben, leghatékonyabban (a 

kezelési költségek itt csupán 0,3%, szemben az összes többi kb 3%-os költségével) és a könyve-

lés számára is számtalan munkaórát takarít meg, mert a banki behajtás és tax receipt adatbe-

vitel automatikus. Ezért kérjük, hogy ezt a formát használja! ONLINE adományozás könnyen: 

https://stetoronto.org/tamogass vagy a https://stelizabethofhungary.archtoronto.org oldalon jelöl-

je be plébániánkat. PAYPAL, Canada Helps, Benevity Greater Toronto United Way, IBM-Pace 

Credit Union. Ha segítségre van szüksége, írjon a könnyvelőnknek: szte.treasurer@gmail.com  
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (28) a magyar politikai élet megtisztulásáért; édesanya gyerekeiért; Antal Gézáéert, 70. születésnap; 

Bor Jucika felgyógyulásáért; Jákó Júlia felgyógyulásáért; nemrég †Galamb Miklósért; Sohár Lászlóért és Bárdos Sándorért; 

Barna Józsefért; Pangrazio Cristianoért, 9. évforduló; Pangrazio Andrew-ért, 1. évforduló; Ocsenás Józsefért, születésnap; 

†Remsei Istvánért és Józsefért; †Farkas Andrásért; †Harvey Rajotte-ért; for Jack LaJoie; for the healing of Nenita and 

Marvin; for blessings on Fr Tamas; blessings of health, happiness and success for Ryan Carvalho and family; for †Dorotea 

Maria Moniz 

Hétfő / Monday (1) 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 intention of Peter Shih and family;for Antonia Dytoc 

and family; for the healing of Juliet and Jun Rasco; for the complete recovery of Patricia De Veyra; good health and 

happiness for Jimmy Loo and family; birthday blessing on George Putrich on his 100th birthday 

Kedd / Tuesday (2) for our Jesuits; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael and 

Veronica; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family; thanksgiving from Gene and Linda; for 

blessings on Rodney & Nina Dioso; health, happiness and success for Simone Carvalho and family; birthday blessings on 

Judy Borthwick 

Szerda / Wednesday (3) for Jesuit vocations; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, 

Michael and Veronica; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family; for the complete healing of Fr 

Scott Lewis; for the souls of Antonio & Guia Zarate; birthday blessings on George Putrich on his 100th birthday; health, 

happiness and success on Peter Carvalho and family 

Csütörtök / Thursday (4) Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök 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; for the 

intention of Peter Shih and family; for †Leon & Rosario Viola; for blessings on Katrina & Mon Gonzales; thanksgiving to 

Jesus and Mother Mary for successful surgery for Dominic Yam; good health and happiness for Connie Choi 

Péntek / Friday (5) for our benefactors; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael 

and Veronica; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family; for the Holy Souls in purgatory; for †Ellie 

Aguilar and Matt Puno; for the forgotten souls in Purgatory; for †Bernadette Carvalho and Philomena D'costa 

Szombat / Saturday (6) for world peace; for the protection and holiness of the Lee and An family: Sang, Agatha, Michael 

and Veronica; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family; for Etelka and Pál; for †Chito Viola and 

Jose & Perpetua Sazon; for †Florinda and Luis John Moraes; good health and happiness for Peter Carvalho and family 

Temetés: Marth Éva (82). †Lovrics Gusztáv gyászmiséje március 12-én lesz 12 órakor templomunkban. 

Hungarian Visual Artists of Canada virágmegváltása szerettei emlékére: Majthényi László 

Köszönjük az adományokat. 

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415
mailto:szte.treasurer@gmail.com
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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 ON FEBRUARY 28, 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: 3
rd

 Sunday of the month at 3pm 

Adoration: Weekdays at 7-9am; 4
th
 Friday of the month at 7-8pm; Saturday at 7-10am - with registration 

Reconciliation: during the Adoration times 
 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 
The readings invite us to listen and to trust that God will lead us in ways that are life-giving. Abraham 

learns that he can trust God and his faithfulness is blessed by God. St. Paul reminds us that, since God gave 

up his only Son as his gift to us, we can be certain that he will not refuse us anything that we ask. 

In the Gospel - after seeing Jesus transfigured in all his glory - we hear Jesus asking for a unique kind of 

trust: Peter, James and John are asked to listen and believe in him, although they are fearful and confused. 

They are confused to know what is “good for them”. We too, often do not know what is good… what is life 

giving for us. … The only thing we can do in this Lent is to “go up our mountain” into the silence and 

peace… and “listen” to Jesus… trusting Him more fully. After being empowered by this experience, come 

down again into the everyday life and share your experience!  

Have a blessed weekend!  

In Christ, Fr Tamas 

WE INVITE YOU ... 

26. 6PM Way of the Cross online, 7-8PM: Adoration with the ministry of the Holy Trinity Community 

8PM: Gratitude Diary sharing group on ZOOM with Meeting ID: 922 8806 1886 

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 

28. 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 10-

person limit and ask for help from the ushers! 7-8PM: “KNOWING JESUS” sharing on zoom. 

MARCH 2. 7-8PM: New Interpretations of the Holy Week Stories  

5.  7AM-6PM: First Friday Adoration. 6PM Way of the Cross online, 7-8PM: Adoration with Taize music 

8PM: Gratitude Diary sharing group on ZOOM with Meeting ID: 922 8806 1886 

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. (For the daily material 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) Mar 2 – Did Jesus Come to Die on the Cross? Mar 9 – The Resurrec-

tion: 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 and within the Church 1-2PM. The Church is open for short visit, for 10 

people at once. 

 PRAY WITH POPE FRANCIS IN MARCH that we may experience the sacrament of reconciliation with 

renewed depth, to taste the infinite mercy of God. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://youtu.be/oPeilGQHGIE
https://zoom.us/j/92288061886?pwd=V3BSM2FGS2FDTDFGb3VJRjVHYkY0Zz09
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