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: 2022. február 27.
SEE THE ENGLISH BULLETIN ON THE 4TH PAGE!
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7
416-225-3300 x 304;

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, 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. péntek 7AM-7PM; 4.péntek 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!
A hegyi Beszéd “Boldogságai” útkereszteződések, ahol dönthetsz Jézus mellett. S ha következetes vagy,
ha „mersz a mélybe evezni”, akkor hamar eljutsz az ellenség szeretetének kihívásához. Akarsz-e valóban
ingyen, minden elvárás nélkül jót akarni annak is, akitől ezt nem várhatod el? Megpróbáltad? A mostani
evangélium (Lk 6,39-45) a belső megújulásra hív és hogy ezt magadon kezdjed! Itt és most, a nagyböjt elején
keress magadnak egy-két reális, számodra motiváló elhatározást, amit szeretnél megvalósítani a
hétköznapokban!
Örömteli szívvel írom, hogy ahogy lecsengett a járvány, úgy március 1-vel lényegesen szabadabbá válunk: megszűnik a regisztráció és a távolságtartás, csak a maszkot kell még viselnünk. (Részletek lent.)
Az egyházmegyei kérdőív kitöltése után várunk szeretettel a tapasztalatok és kérdések megosztására
immár személyesen február 27. vasárnap 12,15-13,30pm között, egy jó kávé mellett! (Részletek lent)
Áldott, pihentető hétvégét!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: a) Hol szeretnél végre jó gyümölcsöt hozni
életedben? b) Kezd a nagyböjtöt tudatosan, egyből konkrét lépésekkel! Döntsd el már most, hogy
konkrétan mit szeretnél másképpen tenni (böjt… megbocsátás/bocsánatkérés… adakozz, azaz tedd
szabaddá magadat! c) Élj a kiengesztelődés, gyónás kegyelmével már a nagyböjt elején!
A készületben segít a MÚLT HETI MISE teljes felidézése és a heti RÁDIÓS ÚTRAVALÓ, a szerdai
BIBLIAÓRA, a megújult szombati kétperces ÜZENET és TANÚSÁGTÉTEL, illetve bekapcsolódhatsz a
most vasárnapi MISE ÉLŐBEN, az EWTN/BONUM TV-n vagy YouTube oldalon (stetoronto). Vasárnapi
olvasmányok előre elolvashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu.
Ha szeretnél előre kérdést feltenni a vasárnapi evangélium kapcsán, ha szeretnéd tapasztalatodat
megosztani, akkor ITT KÉRDEZHETSZ AZ EVANGÉLIUMRÓL! Szeretnél misét felajánlani
szeretteidért? Hívjad fel az irodát vagy küld el emailben, hogy kiért ajánlod fel és mikorra szeretnéd a misét?
IMÁDKOZZUNK FEBRUÁRBAN FERENC PÁPÁVAL a szerzetesnőkért, köszönjük meg missziójukat
és bátorságukat, hogy új válaszokat találjanak korunk kihívásaira.
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TEMPLOMI ESEMÉNYNAPTÁR FEBRUÁR-MÁRCIUS - az online programokat külön jelöljük!
26/27 Disznótoros Hurka/Kolbász vásár elvitelre: szombaton 10AM - 1PM & vasárnap 10AM - 1PM.
26. 4,45pm: Ima a Szent József zarándok ikonnal (részletek lent), 5pm: angol Vigília mise
6pm: Vesperás Oláh Imre orgonaművésszel. Program: Choreae Hungaricae arr. for organ by Istvan Koloss;
"Nun freut euch, lieben, Christien G'mein" Choral Prelude by J.S. Bach; Prelude, Fugue et Variation by Cesar
Franck; Fugue in e minor "The Wedge" BWV 548 by J.S. Bach
27. 9 és 11am (online is) mise 12,15-13,30pm: Zsinati záró beszélgetés (Hall. Részleteket lásd lent)
28. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
MÁRCIUS 01. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM
02. HAMVAZÓSZERDA - ima- és böjtinap az ukrajnai békéért. 7,30am: angol mise, gyóntatás
12pm: Bibliaóra, Nagymamák imája. 12,30-3pm: Nyugdíjas Klub. 7pm: mise magyarul, gyóntatás
03. 1pm: Belvárosi mise és gyóntatás (Rákóczi Villa)
04. ELSŐPÉNTEK 7am-6pm: szentségimádás, 6pm: Keresztút; 7pm: mise magyarul. 7,30: Taizei ima
05. 8pm: Szentignáci lelkigyakorlat (zoom megosztás öt héten át). 11am: Mennyei Ízek – Tausz Gyuszival
06. NAGYBÖJT I. - 9 és 11am (online is) mise
4pm: Filmklub: Groundhog Day (megnézhető itt) egy élő zoom beszélgetésben.
13.11am: Ünnepi mise (Székely Autonómia Napja) 12,30: „Hangok a perifériáról” könyvbemutató
templomunkban, majd 2pm: ünnepi megemlékezés a Magyar Házban.
15. 12,30pm: ünnepi koszorúzás a Budapest parkban.
 Újra látogatható Jaschkó Balázs és Marosfalvy László atya a pickeringi jezsuita idősotthonban. (Oltott
látogatók, előre bejelentkezve, egyszerre legfeljebb négyen)
 A teljes nagyböjti programtárat e héten külön flocknote-levélben kiküldtük, de nyomtatva is felvehető a
bejáratnál. Az aktuális részletek mindig benne lesznek a fenti aktuális programtárban.
A ZSINATI ÚTON – A KÉRDŐIV AZ EGÉSZ EGYHÁZ SZÁMÁRA
Hívunk, hogy egyénileg töltsd ki az érsekség kérdőívét, ahogy ezt teszik a világ többi egyházmegyéiben
is. Az online kérdőív a torontói egyházmegye honlapján, illetve a kijáratnál osztott nyomtatott lapon is
elérhető (ezeket be lehet egyénileg küldeni az érsekségre vagy az irodán leadni és mi egyben beküldjük.)
Kérjük, hogy a kérdőív kitöltése során is jegyezd fel magadnak mindazon kérdéseket és javaslatokat,
amiket fontosnak tartasz, főleg közösségünk jövője szempontjából. Ezek megosztására lesz lehetőség immár
személyesen február 27. vasárnap 12,15-13,30pm között, egy jó kávé mellett, immár újra a hall-ban!
JÓ GAZDAKÉNT – PATIO, EGYHÁZTANÁCS, ADÓNYUGTÁK
KÖSZÖNJÜK: teljes a PATIO építésére a gyűjtés! Öröm, hogy a szükséges mintegy 50 ezer dollár eddigi
adományaihoz egy nagyobb adomány érkezett, ezzel 37.656,66 CAD gyűlt össze, így a hiányzó összeget az
általános épületfelújítási alapból fogjuk kipótolni. (Mivel még bent van elbíráláson egy tartományi
pályázatunk, lehet, hogy ez utóbbi forrásunkra már nem is lesz szükség.) A tavasz munkája lesz így
nemsokára udvari PATIO, amely lehetővé teszi, hogy eső és nap ellen védve jobban ki tudjuk használni
kedvelt templomudvarunkat. Mindezt egy szép fa építménnyel tervezzük, vele együtt a végleges utcai bejárati
jelzőtáblával. Köszönjük szívből adományaikat!
Az ÉPÍTÉSI BIZOTTSÁG megvitatta és pontosította a folyamatban lévő munkákat, így a tetőszigetelés
folyamatát és a parkoló északi oldalán a kerítés felújítását.
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG megtárgyalta és elfogadta a 2021-es zárás végleges formáját. Ugyancsak
kiegészítette a 2022-es költségvetési terv első változatát, ami immár a hiányzó részletek beépítésével került
véglegesítésre. Mindkét anyagról szóló előterjesztést közben az Egyháztanács is áttekintette és elfogadta.
Ezek véglegesítésével mindkét anyagot megosztjuk a teljes plébániai közösséggel a nemsokára kiküldésre
kerülő önálló Flocknote gazdasági beszámolóval.
Az EGYHÁZTANÁCS tartotta havi megbeszélést szerdán. Ezen reflektált az évkezdésre és véglegesítette az
előttünk álló nagyböjti és nyári programokat. Mostani főtéma a plébániai ifjúság megerősítése volt.
Örömteli, hogy jól indult el ősszel az Ifjúsági Tanács. Megvitatta a COVID szabályok feloldásából adódó új
lehetőségeket, és javasolta ezek azonnali bevezetését. A Pénzügyi Bizottság előterjesztése alapján áttekintette
és elfogadta a 2021. év pénzügyi beszámolóját és a 2022. év költségvetési terveit.
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ADÓNYUGTA jár mindenfajta adományra: vasárnapi és ünnepnapi misefelajánlás, keresztelőre, házasságra,
temetésre adott adományok, érsekségi külön gyűjtés, hagyatéki adományok, virágmegváltás,
házszentelés, általános és célzott adományok (épületfenntartás, projektek, fiatalság, és egyéb konkrét cél
megadásával). Nem állítunk ki adónyugtát a teremhasználati, a parkoló bevételekre, a személyes misekérelmekkel kapcsolatos felajánlásra, az anonim adományokra (legyen az misepénz vagy szegények perselye),
a gyertyagyújtási pénzre, könyv és más vásárbevételekre, programokon való részvétel bevételére. A
részletekkel kapcsolatban, kérem keressétek a könyvelőt: szte.treaurer@gmail.com, 416 225 3300 ex302.
FELOLDOTTÁK A COVID-OS SZABÁLYOK NAGYRÉSZÉT!
Ahogy lecsengett a járvány, úgy március 1-vel lényegesen szabadabbá válunk: megszűnik a regisztráció és
a távolságtartás, csak a maszkot még kell viselnünk. Újraindul a CAFE12 programokkal: segítőket keresünk!
Tartsuk meg a megszületett jó formákat: az áldozáshoz a két oldalsó padközi átjárót használjuk soronként
felállva. Mise alatti perselyezés helyett továbbra is a kijáratnál elhelyezett kosárba tegyük az adományt. Az
ajtóban továbbra is segítenek a vendégfogadó csoport kedves tagjai.
A megkötöttségek megszűntével az élő mise közvetítés járvány alatti értelme megszűnt. A nagyböjt lehetőséget ad új kezdésre, hogy újra erősebben átéljük a közös ima és a közösség tapasztalatát a misén való személyes és így teljesértékű részvétellel. (A továbbiakban, március 6-tól 1pm órakor lesz megosztás a youtube oldalon, hogy akiknek semmi más lehetőség nincs – mert egészen szórványban élnek vagy annyira idősek azok számára tudjunk továbbra is segíteni. A BONUM TV-n a mise hazai 8pm-kor lesz sugározva.)
Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, kérjük, hogy ellenőrizze magát látogatása
előtt, és kövesse az utasításokat. Kérjük a MASZK további viselését az épületben!
PILGRIM ICON
Flowing from the Year of St. Joseph declared by Pope Francis, during the week praying for our families,
comes Pilgrim Icon Program in honor of St. Joseph. This beautiful icon is housed at St. Joseph’s Oratory in
Montréal, Canada’s preeminent Shrine to St. Joseph, founded by St. André Bessette. We give thanks to God
for the gift of his fatherly example, and we ask St. Joseph to be a father to us. Please join us in our special
prayer service this Saturday, 4,45pm, just before our Vigil Mass. (Thanks for the Knights of Columbus for
offering us the icon for a week!)
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (27) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; ujszülött csecsemőért, hálából; Bukovec család
élő és †tagjaiért; †Pangrazio Cristiano-ért; †Pangrazio Andrew-ért; †Hidasi Lajosért; †Gelesits Lászlóért; †Hein
Máriáért és Fredért; †Szekeres Mariskáért; †Koman Franciskáért; †barátokért és barátnőkért; blessings on Ryan
Carvalho and family; for †Pai Tsu Lim 11:00 Veronika, Ábrahám Szabó Gizella és Kira Júlia felgyógyulásáért;
†Harvey-ért, évforduló; †Ocsenás Józsefért, születésnapjára; †id. Deutsch Lajosért; †Remsei Istvánért; †Remsei
Józsefért; †Farkas Andrásért
Hétfő / Monday (28) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the recovery of Veronika; for blessings on
Sydney Rose Masangkay on her 6th birthday; blessings and good health to Dip F. Leung; for the forgotten souls in
Purgatory; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received by Lucia and George Carneiro
Kedd / Tuesday (1) 7:30 for our †Jesuits; for the recovery of Veronika; good health and happiness for Simone
Carvalho and family; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received by Simone Carvalho
Hamvazószerda / Ash Wednesday (2) 7:30 for Jesuit vocations; for the recovery of Veronika; for †Pat Hawkins;
good health and happiness for Ryan Carvalho and family; for the intentions and success for George Atow 7 PM
Csütörtök / Thursday (3) 7:30 for the conversion of non-believers; for the recovery of Veronika;
for †Michael Chan and †Paul Skrinjar; for the intentions of Yuen Han Yam; safe travel for Sarah Glick
Péntek / Friday (4) Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök 7:30 for our benefactors; for the recovery of Veronika; for the protection of unborn children; blessings on Simone Carvalho 7 PM Mészáros, Kelecsényi és Kovács családok élő és †tagjaiért; Aiden-ért és családjáért
Szombat / Saturday (5) 7:30 for world peace; for the recovery of Veronika; for †Stephen Y. L.Chua; blessings on
Peter Carvalho and family; good health and happiness for Sang Hwa Park and family 5 PM for Etelka and †Pál
Temetés: †Fekete Éva (82) gyászmiséje február 26-án lesz 10 órakor templomunkban
†Tóth Éva gyászmiséje február 26-án lesz 2 órakor templomunkban
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Saint Elizabeth of Hungary R.C. 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 27, 2022
www.facebook.com/stetorontoEN; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org
Phone App: myParish  Saint Elizabeth of Hungary
416-225-3300 x 304;
StElizabethofHungary@archtoronto.org
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30am, Vigil Mass: Saturday at 5pm
Haitian Mass in Creole: 3rd Sunday of the month at 3pm
Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday 8-9am; 1st & 4th Friday of the month at 7-8pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
After the beatitudes the readings speak about the compassion, love and mercy of God. The love of the enemies
explores the consequences for a new life: freely, without hidden costs and expectations! Is it possible? …
Where does your good fruit come from? There are plenty of well-tried ways in which we can co-operate with
God’s Spirit at work within us: fasting – which helps internal freedom; repentance and forgiveness through
the Sacrament of Reconciliation; almsgiving, perhaps not just giving money but also our time, our support
and friendship, a listening ear, or other works of love.
In the Synodal Way now we are inviting you to fill the online questionnaire of the Archdiocese individually. Please, in between make your notes about all your questions or suggestions: You are invited to share
these insights personally on the 26. Febr. Sat. 8-9am! And please join us at 4,45pm for a special prayer service with the Pilgrim Icon of St. Joseph. (See details above.)
Thanks be to God, we are opening fully: as of Tuesday, March 1, 2022, places of worship will be in a
position to offer 100% seating capacity with no physical distancing restrictions. Please note that masks will
still be required. Thanks for all those who worked for the reopening!
We had a good meeting of the Task Force of the English-speaking community preparing our Lenten
programs. Thanks for their engagement and creativity! Have a peaceful weekend, Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN FEBRUARY & MARCH
26. 8-9am: In person sharing of your insights and suggestions regarding the Synodal Way.
4,45pm: A special prayer service with the Pilgrim Icon of St. Joseph after the 4,30pm Adoration
5pm: Vigil Mass, followed by Music Vesper at 6pm with Imre Olah organist. Program: Choreae Hungaricae arr. for organ by Istvan Koloss; "Nun freut euch, lieben, Christien G'mein" Choral Prelude by J.S. Bach;
Prelude, Fugue et Variation by Cesar Franck; Fugue in e minor "The Wedge" BWV 548 by J.S. Bach
02. ASH WEDNESDAY – 7,30am: adoration, followed by 8am Mass (Confessions 8-9am, 7,30pm-)
Pope invites everyone to make Ash Wednesday a day of prayer, fasting for peace in Ukraine
04. FIRST FRIDAY – 7am-6pm: All day Adoration.
Confessions 8-9am, 7,30pm-; Way of the Cross in Hungarian at 6pm
05. 8-9am: weekly Retreat sharing with ““INTO HIS LIKENESS” (https://watch.formed.org/into-hislikeness) It is a 6 part spiritual journey for 6 weeks, suggested for your private or family reflection.
5pm: Healing Mass - with adoration (with songs) right after communion ends for about 30-45 minutes
LENTEN PROGRAMS - were sent in one separated flocknote but you can get it printed at the entrance.
PRAY WITH POPE FRANCIS in February for religious sisters and consecrated women; thanking them
for their mission and their courage; may they continue to find new responses to the challenges of our times.
We thank you deeply for all your donations!
Please, consider online donation for our community and contribute through „pre-authorized giving”
(PAG) which is considered to be the best way. Use PAYPAL or donate online by credit card at
stelizabethofhungary.archtoronto.org: select our parish in East Toronto.
Many thanks for your donations given for the COURTYARD PATIO structure that enables outdoor
programs in this post-COVID era (Café, etc.): a light, covered structure that also connects the office and
church hall entrances.
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