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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 7.  

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!     
Nagyböjti sorozatunkban központi témánk az aktív, szerető figyelem. 1. INDÍTS TISZTA LAPPAL! 2. IS-

MERD 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?  

Most arra hív Jézus, hogy NE A KISKAPUT KERESD! Ne elégedj meg a megfeleléssel, szabálykövetéssel, 

az évente húsvétkor és karácsonykor miselátogatási kötelezettség “teljesítésével” … azzal, hogy a “covid 

alatt se kell misére menni”... Most éleszd belső vágyat imára, elmélyülésre! (Jn2,13-25) ITT tudsz bekap-

csolódni a vasárnapi misébe. 

Nagy örömmel írom, hogy ma bejelentették az állami korlátozások enyhítését, igy a következő héttől majd-

nem biztosan újra tudjuk közösségben is együtt ünnepelni a misén. Részletekről külön írunk! 

Várunk szeretettel pénteken 7AM-6PM: Elsőpéntek – Szentségimádás. 6PM. Keresztút online.7-8PM: 

Szentségimádás Taizei zenével. 7PM: “Hálanapló” heti zoom megosztás (Meeting ID: 922 8806 1886; 

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

10AM: Mérnökegyesület: A megfelelő dózist a megfelelő betegnek - Dr. Tóthfalusi László előadása ZOOM 

(ID: 850 4395 8055). 1PM: Elsőáldozási felkészítő. Vasárnap 11AM: Mise közösségünkért online, 12-

1PM: „drive through”, majd 1-2PM: templomi áldoztatás. 3PM: MIK-ministráns találkozó. 4PM: 

Orvosklub: Az oltásokról.  

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

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK a felkészüléshez: Hol keresed a kiskapukat? Hol halott, azaz inkább csak hagyomány az isten-

kapcsolatod? Hol haragudtál utoljára szeretetből, igazán valaki vagy valami védelmében? Miért? 

Mit tudsz te megtisztítani, rendezni, azaz szabaddá tenni életedben: időmben, környezetemben, kap-

csolataimban?  

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.  

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/FBhfnDbXou8
https://youtu.be/FBhfnDbXou8
https://youtu.be/-SL53ecyGkw
https://youtu.be/FBhfnDbXou8
https://zoom.us/j/92288061886?pwd=V3BSM2FGS2FDTDFGb3VJRjVHYkY0Zz09
https://youtu.be/9BZICDVF7lM
https://utoronto.zoom.us/j/85043958055
https://youtu.be/FBhfnDbXou8
https://youtu.be/L0N6755XQGk
https://youtu.be/U7wle2yYCFE
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto
https://youtu.be/PkWZoQaXXQA
https://youtu.be/FBhfnDbXou8
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 MÁRCIUS – PROGRAMOK ONLINE! 

5. 7AM-6PM: Elsőpéntek – Szentségimádás. 6PM. Keresztút - a Holy Trinity közösségünk vezetésével.  

7-8PM: Szentségimádás Taizei zenével. 7PM: “Hálanapló” heti zoom megosztás (Meeting ID: 922 

8806 1886; Passcode: 638744) 

6. 9AM: „Jézus és a gyerekek” (Gyerekliturgia). Magyar Iskola online. 10AM: Mérnökegyesület: A meg-

felelő dózist a megfelelő betegnek - Dr. Tóthfalusi László előadása ZOOM (ID: 850 4395 8055)  

1PM: Elsőáldozási felkészítő. 

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

3PM: MIK-ministráns találkozó. 4PM: Orvosklub: Az oltásokról.  

8. A KORLÁTOZÁSOK ENYHÜLNEK, RÉSZLETEKRŐL KÜLÖN IRUNK 

9. 7-8PM: BIBLIATANULMÁNY: New Interpretations of the Holy Week Stories 

10. 8PM: Bibliakör online 

11. 2-3PM: Cserkész nemzetközi online lelkigyakorlat. 8PM: Nagyböjti lelkigyakorlatos megosztás 

12. 2-3PM: Cserkész nemzetközi online lelkigyakorlat. 

13. Nincs Magyar Iskola tanítás 2-3PM: Cserkész nemzetközi online lelkigyakorlat.  

14. Nyári időszámítás kezdete. 11AM: Mise közösségünkért online, 12-1PM: „drive through”, majd 1-

2PM: templomi áldoztatás. 2PM: Magyar Ház online ünnepség. 2-3PM: Cserkész nemzetközi online 

lelkigyakorlat. 5-6PM: Bérmálkozási felkészítő 

16.. 7-8PM: Személyes beszélgetés Scott Lewis jezsuitával a ZOOM-on a New Interpretations of the 

Holy Week Stories kapcsán. 

17. 8PM: Bibliakör online 

18. 8PM: Nagyböjti lelkigyakorlatos megosztás 

NAGYBÖJT – néhány új kiemelt program 

 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! 

 NAGYBÖJT A CSALÁDBAN címmel indított a „FORMED” egy új sorozatot a családoknak. Házaspáro-

kat hívnak meg és ők tesznek tanúságot arról, hogy hogyan élik a hitet a családjukban a mindennapokban 

és a Nagyböjtben. ITT nézheted meg!  

 ROBERT BARRON püspök nagyböjti elmélkedései. Hetente egy mély impulzusát osztunk meg néhány 

kérdéssel. Érdemes rá időt szánni egyéni elmélyülésre! An Word on Fire anyagát ingyen megtekinthető az 

email-es Hírnök alján a Flocknote-ra kattintva. Ha már korábban bejelentkezett a Flocknote-ra, akkor az 

egyszerű belépéssel hozzá lehet férni, ha még nem tette meg, akkor a Sign Up gombra kattintva megteheti.  

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. 

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! 

KÖZÖSSÉGI REFLEXIÓNK: a hatékony struktúrák (8.) 

Egy közösséget különböző minőségi jellemzőkkel lehet leírni. Egy ezek között a hatékony struktúrák meg-

léte. Gondold át e kérdéseket és imádkozz értük: A közösség megfelelően használja-e mindazt, amivel 

rendelkezik: idővel, javakkal, a Lélektől kapott ajándékokkal, emberi erőforrással? Hatékonyan tudja-e a 

közösség ellátni a feladatait? Egyénileg te átlátod-e, érted-e, milyen irányba törekszik a közösség? Megtalá-

lod-e a saját helyedet, feladatodat ebben a folyamatban? A tágabb közösség szempontjából a közösség struk-

túrája, az egyes lépések mennyire szolgálják a közösség vízióját, célját, rövid- vagy hosszú távú terveit? 

https://youtu.be/-SL53ecyGkw
https://youtu.be/FBhfnDbXou8
https://zoom.us/j/92288061886?pwd=V3BSM2FGS2FDTDFGb3VJRjVHYkY0Zz09
https://youtu.be/9BZICDVF7lM
https://utoronto.zoom.us/j/85043958055
https://youtu.be/FBhfnDbXou8
https://youtu.be/L0N6755XQGk
https://jesuites.us19.list-manage.com/track/click?u=d0d84250fca44ea9324199f66&id=ea2c8a3092&e=f222215f14
https://us02web.zoom.us/j/87683463678
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://jesuites.us19.list-manage.com/track/click?u=d0d84250fca44ea9324199f66&id=ea2c8a3092&e=f222215f14
https://jesuites.us19.list-manage.com/track/click?u=d0d84250fca44ea9324199f66&id=ea2c8a3092&e=f222215f14
https://us02web.zoom.us/j/87683463678
•%09https:/watch.formed.org/living-lent-as-a-family/videos/formed-now-living-lent-as-a-family-part-1-of-4
https://4220-torontoi-szent-kingaarpad-vezer-cserkesz-csapatok.square.site/
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto
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MINT A JÓ GAZDA... AHOL SEGÍTSÉGET KÉRÜNK ÉS KÖSZÖNÜNK 

“Legacy” - A végrendeletben ránk hagyott adományok az elmúlt évben megemelkedtek, ami 

hozzájárult pénzügyi egyensúlyunk fenntartásához. 2019-ban Bródi Mária, Padányi Caroline, Kozma 

Yolanda és Melkó Mária, míg 2020-ban Konyicska Anna, Melkó Mária, Kady Edith Elizabeth és Fratrits 

Péter hagyatéka támogatta közösségünket, amit itt is hálásan köszönünk! Kérjük továbbra is, hogy 

hagyatékában emlékezzék meg közösségünkről. Misénkben hálásan emlékezünk meg az elhunyt 

adakozókról! 
 Az irodai bejárat elé felszereltünk egy új, biztonságos postaládát személyes levelek és adományok számára. 

 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 

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

tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.  

Vasárnap / Sunday (7) a magyar politikusok megtéréséért; Edward sikeres műtétjéért és felgyógyulásáért; 

Shanon Christie felgyógyulásáért; Pusztai Józsefért és Líviáért, hálából; Joby Kachappilly atya 

születésnapjára,  hálából; a Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; édesanya gyerekeiért; †Vásárhelyi Péterért; 

†Házy Ildikóért,  2.  évforduló; †Pickó Józsefért, születésnap; †Kristóf Jutkáért; †Farkas Sándorért és 

leányáért; †Dávid Wilsonért; †Szalai Terézért; †Hajdók Marikáért; †Rókus Katalinért; †Dara Horváth 

Erzsébetért; †barátnőkért és osztálytársakért; good health for Irene and Richard; blessings on Sarah and Ryan 

Carvalho and family  

Hétfő / Monday (8) for the intention of the Jesuit Fr. General; for Bianca Khomasurya; for the intention of 

Peter Shih and family; for †Bernadette Carvalho; good health, happiness and success for Ryan Carvalho and 

family; birthday blessings on Padmini Atal; for the living and deceased members of the Rende family; 

thanksgiving for Fr. Joby Kachappilly on his birthday; for †Defina Domenico; for †Marasea Anna and 

†Defina Antonio 

Kedd / Tuesday (9) for our †Jesuits; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and family; 

birthday blessings on George Putrich on his 100th birthday; good health, happiness and success for Simone 

Carvalho and family 

Szerda / Wednesday (10) for Jesuit vocations; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and 

family; success for Iona Braganza in her search for alternative employment; blessings on Peter Carvalho and 

family; birthday blessings on Rohit Valrani 

Csütörtök / Thursday (11) for the conversion of non-believers; for Bianca Khomasurya; for the intention of 

Peter Shih and family; good health and happiness on Sang Hwa Park and family; blessings on Ryan Car-

valho and family 

Péntek / Friday (12) for our benefactors; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and 

family; for the holy souls in Purgatory; blessings on Peter Carvalho and family 

Szombat / Saturday (13) for world peace; for Bianca Khomasurya; for the intention of Peter Shih and 

family; for Etelka and †Pál; birthday blessings on Anita Checker; for the forgotten souls in Purgatory 

Temetés: †Galamb Miklós (54). †Lovrics Gusztáv gyászmiséje március 12-én, 12 órakor templomunkban. 

Mező György szerettei emlékére: †Péchy Magdolna. 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 MARCH 7, 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 ten commandments in the First Reading present the Law as a freedom charter: we have been freed from 

slavery to serve our God. In the Gospel (Jn 2,13-25), Jesus ejects the buyers and sellers from the Temple that 

was turned into a marketplace. They buy and sell in the holy Temple? Yes, surely, they have found the best 

loophole to defend their ways. Like us when compromising our faith, looking for loopholes in our values and 

leaving them if they are not politically correct enough anymore... Being compliant with the letter of the law 

but not with its spirit. Ask yourself, what is a typical loophole in your faith? How can you experience Jesus’s 

law as freedom? Have a blessed weekend!  

In Christ, Fr Tamas 

WE INVITE YOU IN MARCH ... 

5.  7AM-6PM: First Friday Adoration. 6PM: Way of the Cross - a Holy Trinity Community  

7-8PM: Adoration with Taize music   

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

7. After your online Mass distribution of Eucharist: 12-1PM drive-through in the courtyard,1-2PM 

within the church 

8. REOPENING OF OUR CHURCHES – WE WILL SEND MORE INFORMATION LATER 

9. 7-8PM: New Interpretations of the Holy Week Stories by Fr Scott Lewis SJ 

14.  Daylight Saving Time Begins. After your online Mass distribution of Eucharist: 12-1PM drive-

through 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 

 

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. 

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

renewed depth, to taste the infinite mercy of God. 

YOUR DONATION IS GREATLY APPRECIATED!  

TAX RECEIPTS mailing will occur by the Diocese by February 23
rd

, with a target date of Feb-

ruary 28
th

 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. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://youtu.be/-SL53ecyGkw
https://youtu.be/FBhfnDbXou8
https://zoom.us/j/92288061886?pwd=V3BSM2FGS2FDTDFGb3VJRjVHYkY0Zz09
https://jesuites.us19.list-manage.com/track/click?u=d0d84250fca44ea9324199f66&id=ea2c8a3092&e=f222215f14
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://jesuites.us19.list-manage.com/track/click?u=d0d84250fca44ea9324199f66&id=ea2c8a3092&e=f222215f14
https://watch.formed.org/living-lent-as-a-family/videos/formed-now-living-lent-as-a-family-part-1-of-4
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-03/pope-francis-prayer-intention-march-sacrament-reconciliation.html
mailto:szte.treasurer@gmail.com
https://stetoronto.org/tamogass/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

