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. március 13.
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 to Saturday 9:30-3:30; Sunday 10-12:30
Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Isten hozott a nagyböjti közös utunkon! 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? Jézus (Lk 6,39-45) a belső megújulásra hív és hogy ezt magadon kezdjed: keress magadnak
egy-két reális, számodra motiváló elhatározást. Minket is 40 napos utazásra hív a Lélek (Lk 4,1-13), a mi
belső sivatagunk csendjébe, hogy találkozzunk saját életünk mélységével, kísértéseinkkel. A mostani
evangéliumban (Lk 9,28-36) Jézus a színeváltozás hegyén megmutatja az Atyával való kapcsolatát. Péter, aki
ennek az imádságos tapasztalatnak lesz örömteli részese, csak azt tudja mondani: Jó nekünk itt! (Erre utal a
fenti kép.) Akarsz-e te is felmenni a „hegyre”, akarsz-e úgy imádkozni Jézussal, hogy le tudj tenni minden
félelmet és fájdalmat?
Szombaton lesz Ignác szentté avatásának 400. évfordulója, kérem imáitokat minden jezsuitáért,
hivatásokért és szolgálatainkért! (Az ünnepről szóló cikket ezen a linken lapozgathatjátok!)
Jó hír, hogy március 21-től minden covid megkötöttség megszűnik. A jobboldali padsorok távolságtartását
megtartjuk azoknak, akiket súlyosabban sújthat valamilyen fertőzés. A maszk viselése továbbiakban
opcionális. Akik tünetet éreznek, vagy kontaktusban voltak Covid betegekkel maradjanak otthon.
Figyeljünk a vasárnapi óraátállításra, illetve arra, hogy a Jézus követeséről szóló lelkigyakorlatunk
mostantól személyes találkozással tartjuk a vasárnapi misék között a Galériában (részletek lent).
Áldott nagyböjti utat! Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Menj fel a „te hegyedre”, ahol le tudsz tenni
minden félelmet és fájdalmat. 2. Figyeld és oszd meg másokkal, ahogy Isten láthatóvá válik életedben!
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 online: 1pm (EST), az EWTN/BONUM TV-n (8pm CET) 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 MÁRCIUSBAN FERENC PÁPÁVAL, hogy a bioetika új kihívásaira válaszul mi,
keresztények imádsággal és társadalmi szerepvállalásunkkal mindig az élet védelmét mozdítsuk elő.
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NAGYBÖJTI ESEMÉNYNAPTÁR MÁRCIUS - az online programokat külön jelöljük!
11. 6pm: Keresztút; 7pm: mise magyarul. 6-8pm: MIK-Ifjúsági Filmklub
12. (Jég miatt elmarad a „Mary Lake” zarándoklat!!)
13. Figyelem: óra átállítás! 10.15-10.45am: A Jézus követeséről szóló „Into His likeness”
lelkigyakorlatunk mostantól személyes találkozással a Galériában (részletek lent. ITT nézhető).
9 és 11am: Ünnepi mise (Székely Autonómia Napja) 12,30: „Hangok a perifériáról” könyvbemutató
templomunkban. 12,30pm: Elsőáldozási felkészítő. 10-10,30; 12-12,30pm: Magyar kenyér vásár.
2pm: ünnepi megemlékezés a Magyar Házban.
8pm: Szentignáci lelkigyakorlat (zoom megosztás öt héten át vasárnap, de különben szombatonként!)
14. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
15. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM. 12,30pm: ünnepi koszorúzás a Budapest parkban.
16. 11,30am: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-3pm: Nyugdíjas Klub
18. 6pm: Keresztút; 7pm: mise magyarul.
19. 7-10am: Kontemplatív imacsoport. 8pm: Szentignáci lelkigyakorlat (zoom megosztás öt héten át)
20. Plébániánk templomszentelési búcsúja: 9 és 11am: Ünnepi mise, díszebéd a csoportok képviselőinek
23. 10,30am-12pm: Jaschkó Balázs atya (elmaradt) születésnapi köszöntése (előzetes jelentkezést kérünk).
7.30pm: Egyháztanács ülés – kérdéseket, javaslatokat várjuk a tagoknál!
25. 6pm: Keresztút; 7pm: mise magyarul.
26. 10am: Mérnökegyesületi előadás online: Egy magyar az űrben. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós
3pm: Szülői Klub. 6pm: komolyzenei Vesperás. 8pm: Szentignáci lelkigyakorlat (zoom megosztás)
27. 9 és 11am: Mise. 12-3pm: MIK-Ifi kirándulás. 4pm: Könyvklub: Tűz Tamás
29. 6pm: Műszaki bizottság megbeszélése
SEGITSÉG AZ UKRAJNAI HÁBORÚ ÁLDOZATAINAK
Köszönjük és kérjük továbbra is az imát a békéért! Aki szeretne anyagilag segíteni, az megteheti a Jezsuita
Menekültszolgálat (JMSz) által. A JMSz-t 2015-ben hoztuk létre és azóta is aktív részese a hazánkba befogadottak segítésében. A most kibővült tevékenységben benne van az ide érkező menekülteknek a megsegítése, ellátása, illetve később az otthon maradottak támogatása, akár egy kárpátaljai fókusszal.
A szokásos módon a “St. Elizabeth” nevére kiállított adományodra írd rá, hogy „Ukrajna”.
NAGYBŐJTI ELMÉLYÜLÉSHEZ
GYÓNTATÁS - A nagyböjt egy csodaszép bűnbánati időszak, ahol leteheted terheidet, sebeidet. Élj a kiengesztelődési-gyónási lehetőségekkel! Gyónási lehetőség és lelkibeszélgetési alkalom minden reggel 7-9AM
között; március 6. Elsőpénteken: 7AM-6PM. Április15. nagypénteken az éjjeli virrasztás alatt (8PM12AM), április 16. nagyszombaton 9-11AM: hódolat a sír előtt, közben gyóntatás. Egyéni egyeztetéssel
Tamás atya más időpontban is elérhető.
KERESZTÚT: Nagyböjti péntek esténként 6PM: keresztút, majd 7pm: magyar mise
ÚJ BIBLIACSOPORT indult kéthetente, szerda 8pm, online. Jelentkezés Tamás atyánál vagy az irodán.
LELKIGYAKORLATOK leírását az elmúlt hetekben megosztottuk.
 Változás: A Jézus követeséről szóló lelkigyakorlatunk mostantól személyes találkozással tartjuk: a vasárnapi misék között, 10.15-10.45am között a Galériában. A sorozat („Into His Likeness”) hat héten át
(https://watch.formed.org/into-his-likeness) egyénileg nézhető meg. A találkozás keretében megnézünk egy
részt a videóból és utána lehetőség van a kérdések, tapasztalatok közösségben való megosztására!
SZENT IGNÁC JUBILEUM
Szombaton lesz Ignác szentté avatásának 400. évfordulója, kérem imáitokat minden jezsuitáért,
hivatásokért és szolgálatainkért! (Az ünnepről szóló cikket ezen a linken lapozgathatjátok!)
Amint tudjátok, idén Ignác megtérésének 500. évfordulóját is ünnepeljük. Szent Ignác élettapasztalatára épít
az idei másik lelkigyakorlatunk: NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT SZENT IGNÁCCAL – online.
Nagyböjtben ismét hívnak a hazai jezsuiták, hogy imádkozzunk minden nap személyesen és mégis együtt. A
személyes imádságot a napi elmélkedések bibliai igéi, képei és zenéi segítik. Hogyan épül fel a lelkigyakorlat? 1. Iratkozz fel a napi impulzusra. 2. Elmélkedj naponta egy-egy epizóddal Loyolai Ignác életéből.
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3. Oszd meg közösségben a tapasztalatodat! Erre hetente szombat 8-9pm között lesz lehetőség március 5-től
április 9-ig. (hetente azonos) Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89539342148
JÓ GAZDAKÉNT – 2021 BESZÁMOLÓ ÉS 2022 KÖLTSÉGVETÉSI TERV
Digitálisan küldtük ki a részletes anyagi beszámolót kedden. Aki csak a nyomtatott Hirnököt veszi fel, az kérje a nyomtatott beszámolót a misék után. Hála van bennem, amikor megosztom veletek az elmúlt év biztató
anyagi beszámolóját. Ahogy ezt mindig mondtam: amíg közösségünk él, vannak céljai, addig mindig meglesz
az anyagi erőforrása is a feladatok ellátására.
Igen, az elmúlt nehéz évben is megmutatkozott a támogató, a jövőt akaró közösségi akarat. Számomra ez a
valódi “jó gazda”, a “stewardship” szemlélet, ami szükséges az újrakezdéshez. A lezárás két éve után újra
teljesen nyitva vagyunk, de mégse tudunk egyszerűen visszatérni a korábbi időhöz. Egy megváltozott világban kell keresnünk a közös utat, ami építheti közösségünket.
„Friss hangok a perifériáról”
Március 13. vasárnap, 12,30: „Friss hangok a perifériáról” könyv bemutatója lesz templomunkban.
Egy évvel ezelőtt, amikor a Rákóczi Alapítvány vezetősége úgy döntött, hogy nem lehet a Rákóczi Mozgótábort megtartani a pandémia miatt, pályázatot hirdetett meg a Kárpát-medencében élő – határon túli és magyarországi – fiataloknak a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából. A könyv a legjobb írásokat
tartalmazza és két nyelven kapható, megrendelhető a Kanadai Magyarság szerkesztőségi irodában.
COVID
Jó hír, hogy március 21-től minden covid megkötöttség megszűnik számunkra: megszűnik a létszámkorlát, a kötelező maszkviselés, a hall-beli korlátozások és kórus korlátozása. A jobboldali padsorok távolságtartásának megtartjuk azoknak, akiket súlyosabban sújthat valamilyen fertőzés. A maszk viselése továbbiakban
opcionális. Akik tünetet éreznek, vagy kontaktusban voltak Covid betegekkel maradjanak otthon.
Good news, that starting on Monday, March 21, 2022. indoor masking requirements end in churches, parish
halls and offices; all Covid-19 restrictions end in our parish halls; restrictions on choir activities end.
However, if you choose to wear a mask, feel free to do so. For a period, we keep the pews at the right with
social distancing for those who need it. Please continue self screening and please avoid Mass if you are unwell
or you are exposed to someone who had Covid.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (13) 9:00 a magyar politikai élet megtisztulásáért; †dr. Lovas Jánosért és Lovas Jánosné
Ilonáért; †Házi Péterért; †Szórádi Antóniáért; †Pintér Jánosért; blessings on Ryan Carvalho and family;
thankgsgiving to Jesus and Mother Mary for the recovery of Frank Lee 11:00 András születésnapjára;
Sebastian születésnapjára; Kolozsváry János felgyógyulásért; Juhos Béláné Irén felgyógyulásáért; Börcsök
Pálért; †Házy Ildikóért; †Engyel Teréziáért, születésnap; †Szendi Icáért és Lajosért; élő és †Szendi és Szervó
családtagokért; a tisztítótűzben szenvedő lelkekért; †Dési Endréért; +Pekár Annáért és +családtagokért
Hétfő / Monday (14) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for †Edith Florence Johnston; for
†Philomena Dcosta; blessings on Sang Hwa Park and family
Kedd / Tuesday (15) 7:30 for our †Jesuits; good health, happiness and the intentions of Simone Carvalho and
family; birthday blessings on Monica Hlebanja
Szerda / Wednesday (16) 7:30 for Jesuit vocations; for †Kiss Imre; good health and happiness for Cathy and
Tom Wong
Csütörtök / Thursday (17) Saint Patrick 7:30 for the conversion of non-believers; birthday blessings on
David Colaco
Péntek / Friday (18) 7:30 for our benefactors; in reparation for the sin of procured abortion in our country;
for †Patrick Jeganathan; for the forgotten souls in Purgatory
Szombat / Saturday (19) 7:30 Saint Joseph, Principal Patron of Canada for world peace; blessings on
Peter Carvalho and family; good health and happiness for Yuen Han Yam and family 5 PM for Etelka and
†Pál
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Bitó Tamás, Bitó Chanel, Bitó Angelo
Birinyi György és Irén, Cabildo Jackie, Doncses család, és Élő Vince virágmegváltása szerettei
emlékére: †Fekete Éva. Köszönjük az adományokat.
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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 MARCH 13, 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!
In the Transfiguration we see the divine in the human Jesus (Lk 9,28-36). The disciples had a physical
journey and a time of prayer before encountering this mystery... a foretaste of the glory of the Risen Christ: a
vision of how our lives are transformed by the presence of Christ within us. “Wow”! Peter wanted to set up
three tents in order to stay in the wonder of the moment. … fear and wonder, mirroring my brokenness…
Would you like to experience it? Then go to your mountain where you can find peace, silence, and rest, and
listen to the Lord!
 Good news that starting on Monday, March 21, 2022. indoor masking requirements end in churches, parish
halls and offices; all Covid-19 restrictions end in our parish halls; restrictions on choir activities end.
However, if you choose to wear a mask, feel free to do so. For a period, we keep the pews at the right with
social distancing for those who need it. In order to continue to protect our most vulnerable, please continue
self screening and please avoid Mass if you are unwell or you are exposed to someone who had Covid.
 We all are shocked by the war in Ukraine. Among many others the Hungarian Jesuits try to help the many
(already over 100 thousand) displaced refugees arriving to Hungary. If you would like to help directly
through the Hungarian Jesuit Refugee Service, pay to St. Elizabeth Church, write in the memo: “Ukraine”.
Have a peaceful weekend, Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN MARCH FOR THESE LENTEN PROGRAMS
11. 7,30am: Mass; 8am: Way of the Cross in English
12. (The Mary Lake Pilgrimage postponed because of the icy paths.) 4,30pm: Adoration; 5pm: Vigil Mass
13. Daylight saving time!
20. Parish Feast of the dedication of our church. 3pm. Haitian Mass in Creole
For your private reflection: “INTO HIS LIKENESS” series (https://watch.formed.org/into-his-likeness) It
is a 6-part spiritual journey for 6 weeks, suggested for your private or family reflection.
PRAY WITH POPE FRANCIS in March for Christians facing new bioethical challenges; may they
continue to defend the dignity of all human life with prayer and action.
We thank you deeply for all your donations!
I hope that you have got our Financial Report on Tuesday. I feel peace and gratitude reflecting
upon the financial report of the difficult year 2021 and looking at the plan for 2022. Yes, we
have to realize again: if we are a community that has a vision and dreams for the future, we will
find the financial sources as well. (You can read the details for both years sent few days ago.) I
see this common will to build our community and to become a good steward for it. That is what
we need after the two years of restrictions in order to rebuild our community. We could not just
return to the ways as it was before, rather we need to search for creative, courageous, new paths for our
Church.
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.
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