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. március 14.
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
Szentmise magyarul: vasárnap de. 9 és 11AM, online: vasárnap 11AM (YOUTUBE)
EWTN: vasárnapi mise élőben: https://katolikus.tv/elo-adas
ÚJ! Torontói Magyar Rádió: vasárnap 3PM: Vasárnapi IGE
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!
NAGYBÖJTI SOROZATUNKBAN központi témánk az aktív, szerető figyelem. 1. INDÍTS TISZTA LAPPAL! 2. ISMERD FEL ISTENT ÉLETEDBEN! Ehhez fel kell menjél a te “hegyedre” és bíznod kell abban, ahogy az Atya megmutatja neked! Hol kaptál megerősítést? Hol van szükséged megerősítésre hitedben?
3. NE A KISKAPUT KERESD! Ne elégedj meg a megfeleléssel, szabálykövetéssel, az évente húsvétkor és
karácsonykor miselátogatási kötelezettség “teljesítésével” Most arra hív Jézus, hogy KERESD AZ IGAZAT,
A JÓT! Nikodémus, a kereső ember példája, aki újra és újra Jézushoz megy kérdésével. Talán ezért éppen ő
kapja meg az üdvözítő Istenről szóló megerősítő tanítást (Jn 3,14-21). Te mit keresel igazán életedben? S ha
kifelé tekintesz: keresi-e a világunk az életet? Ismered az új törvényt: Bill C-7 and provide medical assistance
in dying (MAID) to those suffering from mental illness. ITT tudsz bekapcsolódni a vasárnapi misébe.
VÁRUNK SZERETETTEL pénteken 8PM: Nagyböjti lelkigyakorlatos megosztás, 6PM: Keresztút a Haiti
közösségünkkel. Szombaton nincs Magyar Iskola tanítás. 9AM: Jézus és a gyerekek. 11AM: Szülői Klub:
nagyböjti ötletek. Vasárnap TEMPLOMBÚCSÚ HETE - Nyári időszámítás kezdete. 11AM: Mise közösségünkért online, 12-1PM: „drive through”, majd 1-2PM: templomi áldoztatás. 2PM: Magyar Ház online
ünnepség. 3PM: Könyvklub: Karinthy Frigyes: Barabbás. A novella meghallgatható és olvasható.
5-6PM: Bérmálkozási felkészítő.
SAJNOS, látványos a múltheti covid-os bejelentések cinikus hit- és egyházellenessége. Kérek mindenkit,
hogy ha egyetért, akkor küldje el e levelet politikusainknak: https://www.aplacetoworship.ca.
Imádkozzunk a járvány és az amiatti korlátozások megszűnéséért! Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK a felkészüléshez: Változott-e hited, Istenről alkotott képed életed során? Hol maradt meg,
„ragadt be” valami gyerekkorodból “istenképedbe”, ami most akadály? Hogyan lehet ezen túllépni?
Nikodémus valami mélyebbet „keres”, amikor éjszaka, félve, de felkeresi Jézust. Te vágysz-e,
„szomjazol-e” igazán a Jézus által megmutatott Istenre, aki kicsit mindig más, ahogy elképzeled? Mit
keresel benne, nála?
A készületben segít a MÚLT HETI MISE, illetve az akkori PRÉDIKÁCIÓ RÁDIÓS 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. 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 MÁRCIUS – PROGRAMOK ONLINE!
11-14. 2-3PM: Cserkész nemzetközi online lelkigyakorlat. 8PM: Nagyböjti lelkigyakorlatos megosztás
12. 6PM: Keresztút a Haiti közösségünkkel.
13. Nincs Magyar Iskola tanítás. 9AM: Jézus és a gyerekek. 11AM: Szülői Klub: nagyböjti ötletek.
14. TEMPLOMBÚCSÚ HETE - Nyári időszámítás kezdete. 11AM: Mise közösségünkért online,
12-1PM: „drive through”, majd 1-2PM: templomi áldoztatás. 2PM: Magyar Ház online ünnepség.
3PM: Könyvklub: Karinthy Frigyes: Barabbás. A novella meghallgatható és olvasható.
5-6PM: Bérmálkozási felkészítő
15. 12PM: ünnepi koszorúzás a Budapest Parkban
16.. 7-8PM: ZOOM beszélgetésünk Scott Lewis jezsuitával: Interpretations of the Holy Week
17. 8PM: Bibliakör online
18. 9AM: Búcsú Lelkigyakorlat Lukács János jezsuitával: Akar-e valamit Isten tőlem is? I.
8PM: Nagyböjti lelkigyakorlatos megosztás
19. 9AM: Búcsú Lelkigyakorlat Lukács János jezsuitával: Akar-e valamit Isten tőlem is? II.
5-7PM: gyóntatás. 6PM: Keresztút – a karmelita közösségünk vezetésével
20. 9AM: Búcsú Lelkigyakorlat Lukács János jezsuitával: Akar-e valamit Isten tőlem is? III.
10-12PM: Kontemplatív imacsoport. Nincs Magyar Iskola tanítás.
3:30PM: Búcsú Lelkigyakorlat: személyes megosztás és kérdések ZOOM-os beszélgetése
21. 11AM: Mise közösségünkért online, 12-1PM: „drive through”, majd 1-2PM: templomi áldoztatás.
3PM: Nagyböjti Magyar Mise Guelph (St Joseph)
24-04.: Benjámin Kincsesládája - nagyheti gyerekliturgia naponta 9AM a kicsiknek
25. 8PM: Nagyböjti lelkigyakorlatos megosztás
26. 6PM: Keresztút. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösség szolgálatával
27. Magyar Iskola. 10-1PM: Cserkész disznótoros elvitel.1PM: Elsőáldozási felkészítő.
4PM: nagyböjti "Mennyei Ízek" - A széder vacsora előkészítése. 6PM: Vesperás.
28. Virágvasárnap: 11AM: Mise közösségünkért online, 12-1PM: „drive through”, majd 1-2PM: templomi áldoztatás. 10-1PM: Cserkész disznótoros elvitel. 3PM: Bérmálkozási felkészítő. 4PM Filmklub ZOOM: A sziget (Osztrov: A FILM ITT NÉZHETŐ meg)
NAGYBÖJT – néhány új kiemelt program
 TEMPLOMBÚCSÚ TRIDUUM, azaz háromnapos lelki elmélyülés: Templomszentelési ünnepünket
akkor is megtartjuk, ha teljesen zárva kell tartsunk. Talán ilyenkor még inkább érdemes tudatosítani, hogy
mit jelent számodra együtt imádkozó közösségünk? Ahogy minden évben, úgy idén hazai jezsuita vendégünk lesz, ha idén csak virtuálisan is: P. Lukács János jezsuita atya, ismert lelkigyakorlatos kísérő, a dobogókői Manréza Lelkigyakorlatos Házunk vezetője. A lelkigyakorlat témája: “Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött” - Akar-e valamit Isten tőlem is?
A lelkigyakorlat 3 impulzusát március 18, 19, 20-án 9AM-től tudod meghallgatni a STETORONTO
Facebook vagy Youtube oldalunkon. Március 20. szombaton 3,30PM egy személyes ZOOM beszélgetésre lesz lehetőség János atyával a kérdések és tapasztalatok megosztásával.
 GYÓNTATÁS: első pénteken egész nap, hétfő és szombat között minden reggel 7-9AM között, március
19. pénteken 5-7PM, illetve egyeztetés szerint más időben is várunk szeretettel a nagyböjti szentgyónásra!
 A “Lent with Brother Francis” angolul ad nagyon jó bevezetést a nagyböjt és húsvét értelmébe.
CSERKÉSZEK
Cserkész Disznótoros! Hurka és kolbász vásár a március 21-ig megérkezett előzetes online rendeléssel
vagy Csermely Ildikónál 10am- 8pm között telefonon: 905-852-7120. A megrendelt étel felvehető a Szt.
Erzsébet templom parkolóban március 27. szombat (10AM - 1PM) & március 28. vasárnap (10AM - 1PM)
MÉDIA AJÁNLÓ
TUDTAD, HOGY IMMÁR RÁDIÓN IS HALLGATHATOD A VASÁRNAPI IGÉT? Örömmel
jelezzük, hogy a TORONTÓI FÜGGETLEN MAGYAR RÁDIÓ megújult, kibővült az új online felületen.
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Érdemes megismerned: https://mixlr.com/magyar-radio-toronto. Minden vasárnap 3PM itt hallható a
vasárnapi misénk prédikációja.
Megérkezett az SZIV magazin februári száma, ami az értékes kikapcsolódásról szól. Megérkezett a
magyar jezsuiták negyedéves ingyenes lapja, a M.I.N.D. – Mindent Isten nagyobb dicsőségére, ami most
zene lelkiségéről szól. Vasárnap osztjuk!
MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGÍTSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK
 A 2020. évi ADÓIGAZOLÁSOK/TAXRECEIPTS postázását idén az érsekség végezte. 2020-ban többen
adakoztatok az érsekségi angol honlap "Donate Now" fórumon keresztül. Az adományokat az Érsekség
továbbította a plébániának, illetve postázta számotokra az adónyugtát. Amennyiben ez esetleg nem érkezett
meg hozzatok, keressétek a templom irodát, illetve Beát, könyvelőnket és ők segítenek.
 A 2021. ÉVI BORÍTÉKOKAT előkészítettük az irodával szemben lévő szobában. Ha valaki ügyet intézni 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 „preauthorized 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 könyvelés számára is számtalan munkaórát takarít meg, mert a banki behajtás és tax receipt adatbevitel automatikus. Ezért kérjük, hogy ezt a formát használja! ONLINE adományozás könnyen:
https://stetoronto.org/tamogass vagy a https://stelizabethofhungary.archtoronto.org oldalon jelölje 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
Imádkozzunk márciusban Ferenc pápával, azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni,
és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.
Vasárnap / Sunday (14) békéért a Kárpát-medencében; édesanya gyerekeiért; Engyel Terézia 93. születésnapjára; Joby
Kachappilly atya születésnapjára, hálából; Szendi Icáért, 92. születésnap; András születésnapjára; Várfi Istvánért és
Gabrielláért, 65. házassági évforduló; élő és †Várfi és Laczkó szülőkért és testvérekért; Élő Vince felgyógyulásáért;
†Kelemen Erzsébetért; †Megyesi Rózsika és Jenő lelki üdvéért; †Szendi Lajosért; élő és †Szendi és Szervó családtagokért; a
tisztítótűzben szenvedő lelkekért; †Házi Péterért, évforduló; †Farkas Lászlóért; élő és †családtagokért; †Pászti Erzsébetért;
†Dési Endréért, évforduló; health, happiness and success for Ryan Carvalho and family; for †Philomena Dcosta;
thanksgiving to St. Vincent for favours received
Hétfő / Monday (15) for the intention of the Jesuit Fr. General; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and
family; thanksgiving for Fr. Joby Kachappilly on his birthday; for the complete healing of Juliet and Jun Rasco; for
blessings on Fr Tamas; for the healing and wellbeing of Rende family members; for †Mehmet and Nedime Rende and their
children; blessings on Ryan Carvalho and family; thanksgiving to Mother Theresa for favours received; good health and
happiness for Jackie Al Grossi; for blessings on Fr. Jeff Shannon
Kedd / Tuesday (16) for our †Jesuits; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family; for †Kiss Imre;
for the deceased members of the ME6; for blessings on Katrina and Richmond; for the conversion of Audrey and Pamela;
good health, happiness and success for Simone Carvalho and family; birthday blessings on Monica Hlebanja; for blessings
on Fr. Jeff Shannon
Szerda / Wednesday (17) Saint Patrick; for Jesuit vocations; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and
family; for †Mehmet and Nedime Rende; for the Rende family, especially Mufide, Serif, and Ali; thanksgiving from Gene
and Linda; for †Marvin Sutton; for blessings of good health on Margarita Flores and Patricia De Veyra; birthday blessings
on David Colaco; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received; good health and happiness for Jackie Al
Grossi
Csütörtök / Thursday (18) for the conversion of non-believers; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and
family; for blessings on Jay, Pauline, Aidan and Miles; good health, happiness and success for David Colaco; blessings on
Peter Carvalho and family; for the intentions of John Tofarides
Péntek / Friday (19) Saint Joseph, Principal Patron of Canada; for our benefactors; for Bianca Khomasurya; for the
intention of Peter Shih and family; for blessings on Ady, James, Olivia and Sydney; good health and happiness for Peter
Carvalho and family; for the forgotten souls in Purgatory; thanksgiving to St. Anthony for favours received
Szombat / Saturday (20) for world peace; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family; for Etelka
and †Pál; for the spiritual growth of all ME6 members; for good health for Mireille and Lawrence Grosso and Adelaide;
thanksgiving to St. Jude for favours received; blessings on George Atow and family
Temetés: †Molnár Csabáné Edit (35) zártkörű gyászmiséje március 19-én lesz 11 órakor templomunkban
Babits Katalin és Jill Fenaughty virágmegváltása szerettei emlékére: †Lovrics Gusztáv
Farkas Ágnes virágmegváltása szerettei emlékére: †Kristóf Jutka és †Göcsei Rózsika. Köszönjük az adományokat.
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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 MARCH 14, 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!
Today Jesus reveals to Nicodemus the depth of God’s love for all people. God sent his Son so that all may
have eternal life. Our Creator God became fully human and lived as one of us, physically living out the
compassion and tenderness revealed to Moses. Nicodemus, the Jewish judge, visits Jesus three times, and
always at night. He is afraid of what the others are thinking of Jesus. Nevertheless, he is the prototype of the
real searcher: The man who knows that he needs something more and who is willing to make the next step to
see better. I strongly believe that a Christian should be always a searcher of truth and love… with a deep
desire to get closer to Jesus. Are you a searcher and defender of the Truth?
Did you know e.g., that “Canada’s legal system has an ugly track record on mental illness: exclusionary
immigration laws; involuntary sterilization; restrictive marriage and voting statutes; debacles of
institutionalization, deinstitutionalization and criminalization; and casualties of the war on drugs. Now
Parliament intends to pass Bill C-7 and provide medical assistance in dying (MAID) to those suffering from
mental illness.” Similarly, it is just painful to see that faith is clearly not essential today. If you agree with
Cardinal Collins please sign this letter to the politicians: https://www.aplacetoworship.ca
Have a blessed weekend!
In Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN MARCH ...
12. 6PM: Way of the Cross with our Haitian Community. 8PM: Gratitude Diary
13. 5PM: Bible Sharing ZOOM
14. Daylight Saving Time Begins. After your online Mass, distribution of Eucharist: 12-1PM drivethrough in the courtyard,1-2PM within the church
16. 7-8PM: ZOOM discussion group with Fr Scott Lewis after the Interpretations of the Holy Week
19. 5-7PM: Confession. 6PM: Way of the Cross. 8PM: Gratitude Diary
20. 10-12PM: Contemplative prayer group. 5PM: Bible Sharing ZOOM
21. After your online Mass, distribution of Eucharist: 12-1PM drive-through in the courtyard,1-2PM
within the church
27. Lent Film club ZOOM: The Island (Ostrov) Watch the film here before the discussion HERE.
FOR DETAILED LENT PROGRAM SEE THE SEPARATE BULLETIN SENT ONLINE!
 Living Lent as a family – You can watch the new episodes of the „FORMED” 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 for short visit, 10 people at once.
 Sacrament of the Reconciliation is available weekdays during the adoration (please preregister), March 19
Friday 5-7PM or by personal arrangements through the office.
 PRAY WITH POPE FRANCIS IN MARCH that we may experience the sacrament of reconciliation with
renewed depth, to taste the infinite mercy of God.
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