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 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
Szentmise magyarul: vasárnap 9, 11AM, 12:30PM, online: 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!
HÁLA ÉS ÖRÖM van bennem, hogy e héten újra megnyithattuk templomunk kapuit. Advent elejétől, tehát
öt hónap után tudunk újra találkozni: köszönet azoknak, akik segítettek egyben tartani közösségünket az online térben is! Most, felkészülve minden szempontból a nyitásra, örömmel várunk közösségünkbe!
A héten ünnepelhettük március 15-t a Magyar Ház virtuális megemlékezésével és a Budapest Park-beli koszorúzással.
NAGYBÖJTI SOROZATUNK az elmúlt héten arra hívott, hogy. KERESD AZ IGAZAT, A JÓT és légy
magad is a jót kereső ember! Most a kérdés az, hogy SZERETNÉD-E LÁTNI JÉZUST? ... odamész-e Jézushoz, hogy őt kérdezd? Még akkor is, ha keményet mond? Igen, csak az elhaló búzaszemből lesz termés...
mártírok vére a kereszténység magvetése! (Jn 12, 20-33.) Ez a „Feketevasárnap”, amikor letakarjuk a keresztet a templomban, hogy figyelmünket velünk lévő Jézus felé fordíthassuk.
Áldott nagyböjti készületet! Szeretettel,
Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK a felkészüléshez: ... Te szeretnéd megismerni Jézust? mit mondanál neki, mit kérdeznél tőle? Számodra van olyan hiteles ember, aki téged el tud vezetni Jézushoz? Mi kell ahhoz,
hogy te tudj másokat Jézushoz vezetni? … hogy te is tanítvány legyél?
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 is 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)
Imádkozzunk márciusban Ferenc pápával, azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel
tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR MÁRCIUS – ONLINE PROGRAMOK KÜLÖN JELÖLVE!
19. 9AM: Búcsú Lelkigyakorlat Lukács János jezsuitával: Akar-e valamit Isten tőlem is? II. online
(I.rész) 5-7PM: gyóntatás. 6PM: Keresztút, 7PM: Mise
20. 9AM: Búcsú Lelkigyakorlat Lukács János jezsuitával: Akar-e valamit Isten tőlem is? III. online
„Jézus és a gyerekek” gyerekliturgia online a növekedésről. Nincs Magyar Iskola tanítás. 10-12PM:
Kontemplatív imacsoport. 3:30PM: Búcsú Lelkigyakorlat: személyes kérdések ZOOM-os beszélgetése
21. „Feketevasárnap”. 9AM: Mise. 11AM: Családos Mise (online is), 12.30PM: „Csendes” mise
3PM: Nagyböjti Magyar Mise Guelph (St Joseph)
24-04.: Benjámin Kincsesládája - nagyheti gyerekliturgia naponta 9AM a kicsiknek online (FB és Youtube)
25. 8PM: Nagyböjti lelkigyakorlatos zoom-megosztás
26. 6PM: Keresztút. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösség szolgálatával élőben és online (nincs
mise)
27. „Jézus és a gyerekek” gyerekliturgia online.11:30: Magyar Iskola Ünnepi Műsor online. 10-1PM:
Cserkész disznótoros elvitel (március 21-ig online rendeléssel) 1PM: Elsőáldozási felkészítő. 4PM:
nagyböjti "Mennyei Ízek" - A széder vacsora előkészítése. 6PM: Vesperás online: Szalados Orsi és Teleki Gergő részvételével. 7PM: Cserkész meglepetés műsor online.
28. Virágvasárnap: 9AM: Mise. 11AM: Családos Mise (online is), 12.30PM: „Csendes” mise
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.
 Benjámin Kincsesládája - nagyheti gyerekliturgia. Kisgyerekes családoknak szeretnénk segíteni azzal,
hogy egy szép ötletet adunk arra, hogy hogyan lehet beszélni otthon Jézus szenvedésének történetéről kisgyerekeknek. A húsvétot megelőző 12 nap (03.24-04.04. között) egy-egy rövid videót osztunk meg reggelente a plébániai Facebook és Youtube oldalunkon. Ezeket lehet közösen megnézni és beszélni róla vagy a
szülő előre megnézheti és akkor maga is el tudja mesélni a történetet még inkább testreszabott formában.
Köszönöm a videók elkészítésében Füzéry Laura áldozatos és kreatív munkáját!
 GYÓNTATÁS: hétfő és szombat között minden reggel 7-8AM között, április 3. Nagyszombaton 911AM: hódolat a sir előtt, közben gyóntatás. Egyeztetés szerint más időben is várunk szentgyónásra!
SZENTMISE - ÚJRA EGYÜTT
Újra szabadon tudunk együtt imádkozni, ha még 75 fős létszám-korláttal és a szabályok szigorú betartása
mellett is: hétfőtől szombatig 7,30AM mise angolul, regisztráció nélkül.
Vasárnapi mise 9, 11 és 12,30 órakor. A 12,30-as új misét azért vezetjük be, hogy igy mindenki beférjen.
Ez egy orgona nélküli, "csendes mise" lesz, egyelőre. (Emellett elérhető még a szombat esti vigília mise angolul 5PM órakor.)
Előzetes online regisztráció szükséges minden hétvégi misére a korlátozások miatt! Az időseket és akiknek
jobban kell figyelnünk egészségükre, azokat kérjük, hogy a vasárnap reggel 9AM-es misére jöjjenek lehetőleg. Ezért a 9-es misére állandó listát állít fel az iroda azoknak, akik nem tudnak mindig online bejelentkezni. Erre a misére az irodai telefonon vagy email útján is fel lehet iratkozni.
Ahogy várható volt, a 11 órás mise regisztrációja gyorsan betelt és nem fértek be, akik pedig erre szoktak
járni, amit szívből sajnálok. Ez a probléma addig fenn fog maradni, amíg a kormányzat csak ilyen kis létszámot engedélyez és így csak több misén megosztva tudunk együtt imádkozni.
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ÉPITSÜNK BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET MINDENKINEK!
Az állami rendelkezések alapján templomunkban újra találkozhatunk az alábbi feltételekkel: A hétvégi misékre kérjük az előzetes regisztrációt online a Flocknote-on vagy a magyar honlapon a Miserend/Regisztráció címszó alatt, vagy az irodába történő betelefonálás útján.
Az időseket és akiknek jobban kell figyelnünk egészségükre, azokat kérjük, hogy a 9AM-es misére jöjjenek lehetőleg. Ezen a misén kérésre állandó helyet is tudunk biztosítani, aki nem akar külön hetente regisztrálni.
Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérem az állami előírások betartását:
megfázásos tünetekkel és hőemelkedéssel (37.5 C/99.5 felett) nem szabad a templomba lépni! A maszk viselése kötelező! Kérjük, tartsa meg a 6 lábnyi távolságot a templomban és a szentmise után is. (A padokon
lévő a zöld csíkok jelzi, hogy hova üljön egy család. Az áldozáshoz a két oldalsó padközi átjárót használjuk
és körkörösen, azaz középen vagy az ablakok mellett menjünk vissza helyünkhöz.) Ne fogjunk kezet és ne
énekeljünk. Mivel 75 fővel nyithatunk, ezért hétvégén az előzetes regisztráció szükséges.
EGYHÁZTANÁCS ÜLÉS
Március 17-én tartotta az Egyháztanács e havi megbeszélését. Átbeszéltük és kiegészítettük a
templomnyitásra vonatkozó covidos megelőző szabályok alkalmazását, hogy teljes biztonsággal és
felkészültséggel fogadhassuk a hétvégén már a híveket. Átbeszéltük, hogy az online programok közül mit
lehet most vagy később visszahozni élő jelenlétbe. Megerősítettük, hogy folytatódik az Egyháztanácsi
választás előkészítése, az alábbiak szerint:
ÚJ EGYHÁZTANÁCS VÁLASZTÁS – 2021 TAVASZ
Egyháztanácsi választás lesz 3 év után, ahogy ezt már jeleztük. A választási bizottságba felkért tagok:
Szárics Anna és Gáspár Gyula, Kovács Klára, Perry Tamás.
Jelölés: Az eddigi ET tagjai (Csermely Ildikó, Diósady Levente, Kristóf Lóránd, Pulins Rebekka, Szép
József, Varga Tamás, Zydron Veronika) vállalták újra a jelölést. Mellettük eddig beérkezett ajánlás Csiszér
Kinga és Héring Mary személyére, akik köszönettel elfogadták a jelölést. Kérünk mindenkit, aki szeretne
javasolni további személyt a jelöltlistára, az tegye ezt meg az irodára küldött levélben március 31-ig.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (21) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; Papp Péterért; †id. Verseghy Ferencért, 49.
évforduló, és †Jozefáért; †ifj. Verseghy Ferencért és Stephenért; †Szarka Istvánért és Melindáért 11:00 Pál Misiért és
Margitért, 50. házassági évforduló; édesanya gyerekeiért; Fecső József és Balázs József nagypapákért; Téglási
Ilonáért; Varga Mártáért; †Franciscy Györgyért; dr. Papp Gáborért és Katalinért; †Herczog Irénért, 18. évforduló;
†Pálinkás Emilért, 1. évforduló; †Varazsdi Annáért, évforduló; †Berzy szülőkért; †Michaela lelki üdvéért; +szülőkért,
Kovács Györgyért és Bukovenszki Ilonáért 12:30 birthday blessing on Sister Leopoldina; good health, happiness and
success on Ryan Carvalho and family
Hétfő / Monday (22) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family; for †Patrick Jeganathan; for †Hernando Tan; blessings on Sarah and Ryan Carvalho and family;
good health and happiness on Bridget Ganguly and family; for the healing and protection of Joseph and Antonia Dytoc
Kedd / Tuesday (23) 7:30 for our †Jesuits; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family; for
†Filomeno Marquez; blessings on Simone Carvalho and family; good health and happiness on Sylvia Leaver and family
Szerda / Wednesday (24) 7:30 for Jesuit vocations; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family; for blessings on Valeriana Ferrer; blessings on Simone Carvalho and family; good health and successful recovery
from illness for Yvette Dsouza
Csütörtök / Thursday (25) Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) - The Annunciation of
the Lord 7:30 for the conversion of non-believers; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family;
for the healing of Noel Viola; blessings on Peter Carvalho and family; for †Clare Dsa
Péntek / Friday (26) 7:30 for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family; for blessings on Tony
and Glo Ugarte on their anniversary; good health and happiness for Peter Carvalho and family; blessings on health and
happiness on Maria Carvalho 7 PM jótevőinkért
Szombat / Saturday (27) 7:30 for world peace; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family;
for blessings on Cris and Sarah on their anniversary; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received;
blessings on good health and happiness on David, Natalie, Andrew and Ethan Carvalho 5 PM for Etelka and †Pál
Temetés: †Molnár Csabáné Edit (35) gyászmiséje március 26-án lesz 11 órakor templomunkban
†Molnár Andrew (40) gyászmiséje március 26-án lesz 1 órakor templomunkban
Péter Erzsébet és Péter Ernő virágmegváltása szerettei emlékére: †Majthényi László 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 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 - with online registration
Haitian Mass in Creole: 3rd Sunday of the month at 3pm
Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; 4th Friday of the month at 7-8pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
I am glad to write that the provincial government announced changes to the restrictions, so our church can
reopen with 75 people. Many thanks for those who participated actively in the “A Place to Worship” campaign, contacting the Members of Provincial Parliament to ask for a fair and balanced approach to restrictions for places of worship: we must stand for our rights since others will not do it for us.
This Sunday you stand with the Greek pilgrims in the Paschal Festival, sensing their eagerness to meet
Jesus. Who is Jesus that you would like to encounter? …. If it is difficult for you to contact Jesus: is there
anyone in your life who could introduce you to Him? Moreover: Is there anyone in your life who might be
asking you to introduce him to Jesus?
And if you get to Jesus, you will be shocked: In his teaching Jesus describes the grain of wheat that dies
and is buried before it bears fruit. In the same way, Jesus himself will die and rise again, drawing all of us
to him. Jesus spells out the necessity for the grain of wheat to die. Even His soul is troubled, but he is One
with the Father. How could it be? Only by total trusting: ‘A pure heart create for me, O God’. We pray for a
heart that will receive this covenant of love. (Jn 12, 20-33)
Now we are ready for a safe return: You are welcome! Let us continue our Lent journey together! May our
Lord bless you. Have a blessed weekend!
In Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU... (CHECK WHETHER IN PERSON OR ONLINE)
19. 5-7PM: Confession. 6PM: Carmelite Way of the Cross. 8PM: Gratitude Diary ZOOM (code:058260)
20. 9-12PM: Contemplative prayer group.
4:30PM: Adoration; 5PM: Vigil Mass. 6PM: Bible Sharing in the Gallery
21. 3pm: Haitian Mass in Creole
26. 7-8PM: Adoration with the Holy Trinity Community (in person and online)
27. 3pm: Film Club ZOOM: The Island (Ostrov) Watch the film here before the discussion HERE.
4:30PM: Adoration; 5PM: Vigil Mass.
6PM: Bible Sharing in the Gallery. Parallel: Music Vesper online
APRIL
1. 5PM: Vigil Mass. 8PM-12AM: Gethsemane Night Watch adoration & confession
2. 5PM: Good Friday Liturgy
3. 5PM: Easter Vigil Mass
8. 7PM: Resilience in a time of pandemic: A meditation for young professionals by Fr John O'Brien, SJ
18. ShareLife Campaign
FOR DETAILED LENT PROGRAM SEE THE SEPARATE BULLETIN SENT ONLINE!
 PRAY WITH POPE FRANCIS IN MARCH that we may experience the sacrament of reconciliation with
renewed depth, to taste the infinite mercy of God.
 SACRAMENT OF RECONCILIATION: Mondays through Saturdays 7-7:30am (during adoration);
March 19 Friday 5-7PM; Holy Thursday: ‘Gethsemane Night Watch’ and Confession 8PM-12AM; Holy
Saturday: 9-11AM. For other times Fr Tamas is available by personal appointment.
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