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 20.
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;
Szentmise magyarul: vasárnap 9, 11AM
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!
Az elmúlt héten Jézus a színeváltozás hegyén megmutatta az Atyával való kapcsolatát. Péter csak azt tudja
mondani: Jó nekünk itt! Sikerült-e felmenni a „hegyre”, azaz csendet és békességet találni napjaidban?
Ha igen, akkor megerősödve tudsz visszalépni a hétköznapokba és figyelni azt, hogy Isten hol akar
növekedéssel, „gyümölcsökkel” megáldani téged! De ehhez a te szándékod és cselekedeted is kell. Ezt mutatja
a fenti kép. (Lk 13,1-9)
Szombaton tartjuk meg Szent József ünnepét, aki Egyházunk és egyben Kanada nemzeti patrónusa.
Imádkozzunk ezért az országért közösen!
Vasárnap plébániánk templomszentelési búcsúján a Scola Cantorum szolgál. A Díszebédet idén a csoportok
képviselőinek szántuk (mert még mindig létszámkorlátban leszünk. Ahogy a novemberi díszebédre az
aranykorúakat hívtuk, most a templomunk körül szolgáló csoportok által delegáltakat, hogy a csoportok
összekeverten tudjanak egymással ismerkedni. Reméljük, hogy novemberben már újra mindenki számára lesz
helyünk!)
Áldott nagyböjti utat!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Hol hiányzik a növekedés életedben, ahol pedig
lehetne? 2. Életed mely területét kell jobban gondozzad, hogy tudjon növekedni?
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) a YouTube oldalon (stetoronto) és az EWTN/BONUM TV-n (8pm
CET). 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
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!
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 a Scola Cantorum szolgálatával.
Díszebéd a csoportok képviselőinek (mert még mindig létszámkorlátban leszünk)
10.15-10.45am: A Jézus követeséről szóló „Into His likeness” lelkigyakorlatunk a Galériában
21. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
22. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM
23. 11,30am: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-3pm: Nyugdíjas Klub
10,30am-12pm: Jaschkó Balázs atya születésnapi köszöntése (előzetes jelentkezést kérünk).
7.30pm: Egyháztanács ülés – kérdéseket, javaslatokat várjuk a tagoknál!
25. 6pm: Keresztút; 7pm: mise magyarul.
26. 9,30am-12pm: Magyar Iskola 1-4.osztályának lelki napja a templomban.
10am: Mérnökegyesületi előadás online: Egy magyar az űrben. Beszélgetés Farkas Bertalannal, az első
magyar űrhajóssal.
1.30-5.30pm: Cserkészet (személyes jelenlétű) programja a templomnál. 3pm: Szülői Klub online.
6pm: Zenei 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.
8pm: Szentignáci lelkigyakorlat (zoom megosztás)
27. 9 és 11am: Mise
10.15-10.45am: A Jézus követeséről szóló „Into His likeness” lelkigyakorlatunk a Galériában
12-3pm: MIK-Ifi kirándulás. 4pm: Könyvklub: Tűz Tamás költészete
29. 6pm: Műszaki bizottság megbeszélése
TEMPLOMSZENTELÉSI BÚCSÚ – MIT IS ÜNNEPLÜNK?
Valódi romantikus történet az, ahogy 1928-ban egy fiatal magyar fogorvos egy torontói rendezvényen magyar
szavakra lesz figyelmes. Megszólítja őket, megismerkednek: e néhány lelkes hívő ember vágyából születik
meg a katolikus közösség megteremtésének a gondolata. Lépésről lépésre, (sőt néha egy lépést hátra lépve)
haladnak: kapnak otthonról papot, különböző helyeken bérelnek helyet találkozásra, misézésre, és – éppen
belecsúszva a világválságba – a rászoruló magyarok megsegítésére. Évtizedekig hordozzák a vágyukat, hogy
legyen saját templomuk is.
És akinek van víziója a jövőről, az kap ehhez segítséget is! Mivel nem sokáig maradnak a magyar papok, ezért
e heroikus kezdés leghosszabban szolgáló, legáldozatosabb papja az angol anyanyelvű Fr. Austin. Maga az
érsek látja annyira meggyőzőnek a közösség szándékát, hogy megígéri: amennyit a közösség összegyűjt a
templomra, azt az egyházmegye megduplázza! Így végül 1944 tavaszán felszentelik az első templomunkat
a belvárosban. A hosszú, megfeszített munka látható eredménye és ennek a közösségteremtő hatása, illetve a
megszülető stabilitás teszi lehetővé, hogy a templom körül ekkortól burjánozni kezdenek a lelkiség és
kulturális csoportok. Ezt ünnepeljük a hétvégén.
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 2015ben 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”.
Ne szűnjünk meg imádkozni se! Ferenc pápa március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Oroszországot és Ukrajnát felajánlja Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. A Szűzanya az 1917. július 13-i
fatimai jelenésében kérte, hogy „Oroszországot szenteljék az ő Szeplőtelen Szívének”, hozzátéve, „hogyha ezt
a kérést nem fogadják el, Oroszország elterjeszti eltévelyedéseit az egész világon, háborúkat és üldöztetéseket
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mozdítva elő az egyház ellen. A jók mártírhalált szenvednek, a Szentatyának sokat kell szenvednie, különféle
nemzetek pusztulnak el„ – szól az üzenet. A fatimai jelenések után különféle felajánlásokat tettek a pápák
Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. XII. Piusz pápa 1942. október 31-én az egész világot, majd 1952. július 7én pedig Oroszország népeit Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szentelte Apostoli levelében: „Miként néhány
évvel ezelőtt az egész világot Isten Anyja, Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szenteltük, úgy most, egészen
különleges módon, Oroszország összes népét ugyanannak a Szeplőtelen Szívnek szenteljük”. A többször megerősített felajánlást tudatosítja most Ferenc pápa, amikor a békéért imádkozunk.
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; Április15. nagypénteken az éjjeli virrasztás alatt (8PM-12AM), 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.
VÉGE A COVID KOLÁRTOZÁSOKNAK – ENDING COVID RESTRICTIONS
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
távolságtartását 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 (20) 9:00 a magyar politikusok megtéréséért; good health and happiness for Ryan
Carvalho and family; safe travel and happiness for Christina Shin and Steve Song 11:00 Kolozsváry János
felgyógyulásért; Prokec és Pataki családok élő és †tagjaiért; †Engyel Teréziáért; †Dani Etelért; †Barjak
Antalért; †Kiss Jusztináért
Hétfő / Monday (21) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; thanksgiving to Jesus and Mother Mary
for favours received by Peter Carvalho and family; birthday blessings on Sister Leopoldinha Miranda
Kedd / Tuesday (22) 7:30 for our †Jesuits; for Király Istvánné, 80. birthday; blessings on Simone Carvalho
and family
Szerda / Wednesday (23) 7:30 for Jesuit vocations; for †Larry Mounette
Csütörtök / Thursday (24) 7:30 for the conversion of non-believers; for †Anthony Yam and †Yam Chuck
Chi; for †Gonda Lajos, 20. anniversary; good health and happiness for Simone Carvalho and family
Péntek / Friday (25) The Annunciation of the Lord 7:30 for our benefactors; in reparation for the sin of
procured abortion in our country; blessings on Ryan Carvalho and family
Szombat / Saturday (26) 7:30 for world peace; good health and happiness for Peter Carvalho and family;
blessings on Ting Wong 5 PM for Etelka and †Pál
Temetés: †Engyel Teréz (93) gyászmiséje április 30-án lesz 12 órakor templomunkban
†Kenedi Imre (88) gyászmiséje május 31-én lesz 11 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 MARCH 20, 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!
Last Sunday we had a foretaste of the glory of the Risen Christ: a vision of how our lives are transformed by
the presence of Christ within us. Did you “go to your mountain” where you can find peace, silence, and rest,
and listen to the Lord? If yes, then surely you were empowered by it during this week…
Jesus gives us a hope & warning in today’s Gospel. (Lk 13,1-9) It is about our relationship with God that is
one of great love, and that we are created to bear fruit. Jesus calls us to repentance, but reminds us, in the
parable of the fig tree, that God is slow to anger and rich in mercy. He offers to us to start again by giving
time and more help. God desires that we bear fruit. Ask yourself: Does your life bear fruit or not? Where is
God inviting you to grow and bear fruit? How can you collaborate with Him?
This Saturday we remember St. Joseph: Our Spiritual Father provides viewers with a glimpse into one of the
most incredible lives in all of human history. Learn from here by watching this good video! Join us before the
morning Mass, at 7.15am for the prayer!
Have a peaceful weekend, Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN MARCH FOR THESE LENTEN PROGRAMS
18. 7,30am: Mass; 8am: Way of the Cross in English
19. 4,30pm: Adoration; 5pm: Vigil Mass
20. Parish Feast of the dedication of our church. 3,30!pm. Haitian Mass in Creole
26. 4,30pm: Adoration; 5pm: Vigil Mass
6pm: Music Vesper with Imre Olah organist: 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.
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.
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 thank you deeply for all your donations!
If you would like to help the Ukrainian refugees directly through the Hungarian Jesuit Refugee
Service, pay to St. Elizabeth Church, write in the memo: “Ukraine”.
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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