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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. március 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 

Szentmise magyarul: vasárnap 9, 11AM, 12:30PM, online: 11AM (YOUTUBE) 

EWTN: vasárnapi mise élőben: https://katolikus.tv/elo-adas  

Torontói Magyar Rádión vasárnap 3PM: Vasárnapi IGE 

English Masses: Monday - Saturday at 7:30AM, on Saturday at 5PM 

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 utunk végéhez közeledünk. Az elmúlt hét arra hívott, hogy menj oda Jézushoz. Meghallgattad-e 

akkor is, ha keményet mondott? Mert csak az elhaló búzaszemből lesz termés...  

Most, Virágvasárnap JÁRD VÉGIG AZ UTAT Jézussal! A jeruzsálemi örömteli bevonulás – tudjuk – egy-

szerre vezet el a szenvedés és megdicsőülés helyére. Egyszerre tudunk rátekinteni a teljes passióra: de ott 

mersz-e, ott akarsz-e maradni Jézussal végig? (Mk 14,1-15,47)  

A nagyhét részletes programját lásd lent. Bárhogy is kapcsolódsz be e csodálatos események ünneplésébe, 

igyekezz az egész hetet csendesebbé tenni, hogy meg tudjon szólítani az ünnep üzenete! 

Áldott nagyheti készületet!  

Szeretettel s imával 

Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK a felkészüléshez: Milyen lelkülettel, várakozással vagy te jelen a Jézust üdvözlő tö-

megben? Mit vársz, mire vársz? Akarsz-e közel kerülni hozzá vagy maradsz bámészkodó kívülálló? 

Meddig? Egészen péntekig? 

 

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 bekap-

csolódni, 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.  

  

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://katolikus.tv/elo-adas/
https://katolikus.tv/elo-adas
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-marcius-14?fbclid=IwAR3Q03tF-ztpAm6-HaUn0D-SaaXqtqdUSRgBsTxgoVH-c23icRqMP5i_xvo
https://youtu.be/-PVniLNI_-k
https://youtu.be/5XFmbo6R2_c
https://youtu.be/-PVniLNI_-k
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-marcius-14?fbclid=IwAR3Q03tF-ztpAm6-HaUn0D-SaaXqtqdUSRgBsTxgoVH-c23icRqMP5i_xvo
https://youtu.be/4DNW-BgsJ2M
https://vimeo.com/521247624
https://katolikus.tv/elo-adas
https://youtu.be/5XFmbo6R2_c
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://igenaptar.katolikus.hu/
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2021-03/ferenc-papa-imaszandek-marcius-kiengesztelodes-szentsegeert.html
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR MÁRCIUS – ONLINE PROGRAMOK ALÁHÚZVA! 

24-04.: Benjámin Kincsesládája - nagyheti gyerekliturgia naponta 9AM a kicsiknek online (FB és Youtube) 

26. 6PM: Keresztút. 7-8PM: Szentségimádás a Holy Trinity közösséggel élőben és online (nincs mise) 

8PM: Hálanapló-megosztás utoljára. 

27. 11:30: Iskola Műsor online. 10-1PM: Cserkész disznótoros elvitel.  1PM: Elsőáldozási felkészítő. 

4PM: nagyböjti "Mennyei Ízek" - A széder vacsora. 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 elvitelre. 3PM: Bérmálkozási felkészítő.  

4PM Filmklub ZOOM: A sziget (Osztrov: A FILM ITT NÉZHETŐ meg) 

ÁPRILIS 

1. Nagycsütörtök: 7PM: Jeremiás Siralmai. 7,30PM Mise az utolsó vacsora emlékezetére (online is), 

majd 8,30PM-12AM virrasztás és gyónási lehetőség 

2. Nagypéntek 2PM. Keresztút; 3PM: Passió és csonkamise (online is), gyűjtés a szentföldi kereszté-

nyeknek. 4-5PM: Szentsírlátogatás és áldozás, 10 perces csoportokban 

3. Nagyszombat: 9-11AM: szentsír-látogatás és gyóntatás, 8PM: Feltámadási mise (online is)  

4. Húsvétvasárnapi ünnepi mise: 9AM, 11AM (online is) és 12:30PM  

 

NAGYBÖJT – néhány új kiemelt program 

 Benjámin Kincsesládája - nagyheti gyerekliturgia: 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 közö-

sen megnézni és beszélni róla vagy a szülő előre megnézheti és akkor maga is el tudja mesélni a történetet. 

Köszönöm a videók elkészítésében Füzéry Laura áldozatos és kreatív munkáját!  

 GYÓNTATÁS: hétfőtől szombatig 7-8AM között, nagycsütörtökön 8,30PM-12AM virrasztás és gyónási 

lehetőség és nagyszombaton 9-11AM: hódolat a sír előtt, gyóntatás. Egyeztetés szerint más időben is! 

 

Virágvasárnap – előzetes regisztrációval helyben ÉS online 
Jézus Jeruzsálembe való utolsó útját ünnepeljük. A mise előtt megáldjuk a pálmaágakat, csatlakozva a Jézus 

ünneplőkhöz (A pálmákat majd a mise végén osztjuk szét). A misén a teljes Passiót felolvassuk, hogy így 

egyben hallhassuk, egyben elmélkedhessük a nagyhét eseményeit. Az online bekapcsolódókat kérjük, hogy 

készítsenek elő egy pálma- vagy barkaágat maguknak. 

Nagycsütörtök – előzetes regisztrációval helyben ÉS online 
Ma felidézzük az Eucharisztia alapítását. 7PM hallgatjuk meg a Scola előadásában Jeremiás Siralmait. 

7,30PM kezdődő mise utolsó vacsorát és a lábmosás történetét eleveníti fel. Akik online kapcsolódnak be, 

azokat kérjük, hogy ha lehet, a családban az egyik szülő mossa meg a családtagok lábát! A fájdalmas búcsú-

zást jelzi, hogy a dicsőség után elhallgat a harang, nem használjuk a csengőt egészen a feltámadási miséig. A 

mise végén - jelezve Jézus elfogását és szenvedés kezdetét - az oltárról leveszünk mindent (ez az “oltárfosz-

tás”). A mise után biztatunk, hogy maradjon az Eucharisztiával egy csendes imára, virrasztásra a templom-

ban. Akik nem tudtak beférni a misére, azokat várjuk 8,30-tól éjfélig csendes virrasztásra templomunkban. 

Nagypéntek– előzetes regisztrációval helyben ÉS online  

A Nagypéntek szigorú böjti nap, figyeljünk erre. Közösen 2PM járjuk végig a nagyböjt utolsó, ünnepélyes 

keresztútját. Délután három órakor várunk a csonkamisére. “Csonka”, hiszen az oltár egészen csupasz és a 

misében sem mutatunk be szentmise-áldozatot. Az evangéliumból a Passiót a Scola énekli. A világ minden 

szükségletéért az egyetemes könyörgések ünnepélyes formáját imádkozzuk, hosszabb csöndet tartva minden 

imaszándék alatt. Ezután a ministránsokkal körmenettel hozzuk be a letakart keresztet az oltár elé. Kérjük, 

hogy a padban maradva vegyünk részt a kereszthódolaton. Akik online kapcsolódnak be, azokat kérjük, 

hogy legyen egy kereszt előkészítve. A csonkamise után szentsírlátogatás 4-5PM között.  

Nagyszombati csend és a Vigília mise– előzetes regisztrációval helyben ÉS online 
Nagyszombaton Jézust gyászoljuk, ezért csendes, böjti nap, amit igyekezzünk otthonainkban is megtartani. 

9-11AM várunk legalább egy rövid Szentsír-látogatásra, imára Máriával és a gyászoló tanítványokkal. 

https://youtu.be/qQkuUdWmCuA
https://youtu.be/mSzsEv4QWUk
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://youtu.be/Q8iBZBTO-7k
https://youtu.be/bYFs-SPPqqk
https://youtu.be/bYFs-SPPqqk
https://us02web.zoom.us/j/82648548971?pwd=TVBTWmUxOWFzT2FSck1oZ2lNc3U5Zz09
https://youtu.be/5XFmbo6R2_c
https://us02web.zoom.us/j/86282259303
https://youtu.be/Jf96-x8frbg
https://youtu.be/x_p6t8LZPE4
https://youtu.be/WpZT7uEBypQ
https://youtu.be/N6CfUM0igeI
https://youtu.be/NlghymZalNg
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A feltámadási vigília misét este 8 órakor kezdjük a tűzszenteléssel, gyújtjuk meg a húsvéti gyertyát és vo-

nulunk be gyertyákkal, a húsvéti öröméneket (exultet) énekelve a templomba. (A járvány miatt kérjük, hogy 

a hívek a padokban maradjanak. Akik online kapcsolódnak be, azoknál legyen kéznél gyertya ekkor.) Az 

ünnepi misén több olvasmányt olvasunk, amelyek végig vezetnek bennünket a megváltásunk történetének 

kiemelkedő eseményein. A prédikáció után megáldjuk a szentelt vizet a húsvéti gyertya belemerítésével. A 

hitvallás után a pap szenteltvízzel meghinti a közösséget. (Az előírások miatt nincs feltámadási körmenet.) 

 

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 an-

golul 5PM órakor.)  

Előzetes online regisztráció szükséges minden hétvégi misére a korlátozások miatt 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 jöj-

jenek lehetőleg. Ezen a misén kérésre állandó helyet is tudunk biztosítani, aki nem akar külön hetente re-

gisztrálni. 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 sajnálunk!  

 

ÉPITSÜNK BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET MINDENKINEK! 

Az állami rendelkezések alapján templomunkban újra találkozhatunk az alábbi feltételekkel:  

Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérem az állami előírások betartá-

sát: 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. 

 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (28) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; †Bukovenszki és Kovács nagyszülőkért; 

†Simonka és Tóth szülőkért; †Papp családért és Istvánért; †Hortobágyi Valériáért; †Victorért és Irmusért, 

születésnap 11:00 édesanya gyerekeiért; Élő Vince felgyógyulásáért; Alard Mónika felgyógyulásáért; Téglási 

Ilonáért; †Barna Józsefért; †Franciscy Györgyért, 25. évforduló; †Padányi Pickéért; †Farkas Andrásért; 

†Kira Lászlóért; †Juhász Andrásért; †Bakos Annáért; †Dezső Györgyért, 1. évforduló; †György 

nagyszülőkért; †György és Fancsali családtagokért; †Benkő Pál Györgyért; †Nádudvari Istvánnéért; 

†nagyszülőkért és családtagokért 12:30 blessings on Ryan Carvalho and family; for †Theodolina and 

Sebastian Carvalho 

Hétfő / Monday (29) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Bianca Khomasurya; for the 

intention of Peter Shih and family; blessings on Simone Carvalho and family; for the Holy Souls in 

Purgatory 

Kedd / Tuesday (30) 7:30 for our †Jesuits; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and 

family; good health and happiness for Cathy and Tom Wong and family; for vocations to the religious life; 

for †Bécsi Mátyás Jr. 

Szerda / Wednesday (31) 7:30 for Jesuit vocations; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih 

and family; for †Varazsdi Alajos; for Etelka and †Pál; birthday blessings on Godfrey DSouza; for the Sisters 

of Divine Redeemer, during their retreat; for the conversion of non-believers; for Antonia Dytoc and family; 

for Peter Carvalho and family 

 

Kenedi Imre és Ilona virágmegváltása szerettei emlékére: †Lovrics Gusztáv 

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 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 - with online registration 

Haitian Mass in Creole: 3
rd

 Sunday of the month at 3pm 

Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; 4
th
 Friday of the month at 7-8pm  

 
 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 
We have journeyed with Christ through Lent, from the silence of the wilderness to the dawning realisation 

that his whole life has been a preparation for the events that will unfold on Good Friday. Last week we 

were with the „Greeks” who wanted to see Jesus... Did you have the same desire?  

This Sunday, we see the contrast of Jesus’s joyful yet humble procession into Jerusalem (Mk 11. 1-10). We 

witness how the same crowd turn against his message of love and compassion and now call for his death. ... 

Are you with Jesus? Are you going to stay with Jesus even during the hours of his trial and crucifixion? 

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 entering the Holy Week!  

In Christ, Fr Tamas 

WE INVITE YOU... (CHECK WHETHER IN PERSON OR ONLINE) 

26. 7-8PM: Adoration with the Holy Trinity Community (in person and online). 8PM: Gratitude Diary 

sharing last time on ZOOM. 

27. 3pm: Film Club ZOOM: The Island (Ostrov) Watch the film here before the discussion HERE.  

4:30PM: Adoration; 5PM: Vigil Mass.  

6PM: Music Vesper online with Orsi Szalados (violin) & Gergő Teleki (piano) 

APRIL 

1. 5PM: Vigil Mass in English. 8,30PM-12AM: Gethsemane Night Watch adoration & confession (7-

8AM: no mass but adoration only) 

2. 5PM: Good Friday Liturgy in English - The collection for the needs of Christians in the Holy Land.  

3. 7-11AM: Visitation of the Holy Sepulchre and confession (no morning mass). 5PM: Easter Vigil Mass 

in English  

8. 7PM: Resilience in a time of pandemic: A meditation for young professionals by Fr John O'Brien, SJ 

18. ShareLife Campaign 
 

 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); Holy 

Thursday: ‘Gethsemane Night Watch’ and Confession 8PM-12AM; Holy Saturday: 9-11AM. For other times 

Fr Tamas is available by personal appointment. 
 

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!  

We would like to express our gratitude to an anonymous donor, who has gifted a wonderful stand for 

our Monstrance (Thabor) to our parish. May God bless the donor! 

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 con-

sidered 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. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://youtu.be/mSzsEv4QWUk
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://www.youtube.com/watch?v=Wz-vegualMg&ab_channel=SergeyKorsakov
https://youtu.be/bYFs-SPPqqk
https://us02web.zoom.us/webinar/register/6016155688441/WN_CueuS9XvSkSt0zUmLOwDkg
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-03/pope-francis-prayer-intention-march-sacrament-reconciliation.html
https://www.facebook.com/stetoronto/photos/a.867735990070698/1842088369302117/
mailto:szte.treasurer@gmail.com
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

