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 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;
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!
Köszönöm mindazoknak, akik plébániánk templomszentelési búcsúját segítettek széppé tenni, igy a misén
szolgálóknak, a Scola-nak, illetve a Díszebédet előkészítőknek!
Ferenc pápa pénteken, 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 mozdítva elő az egyház
ellen.” Ne szűnjünk meg imádkozni a békéért, gyere el a ma esti misére!
Az elmúlt héten Jézus arra hívott, hogy figyeld, hogy Isten hol akar növekedéssel, „gyümölcsökkel” megáldani
téged! Meghallottad, hogy vajon hol szeretne Isten megajándékozni növekedéssel, hol szeretné gyümölcsözővé
tenni életed?... Most arra hív, hogy te hozd meg a döntést ennek érdekében – ahogy a tékozló fiú megtette.
(Lk.15,11-32) A tékozló fiú története azt mutatja, hogy mindig van lehetőség az életre, a megújulásra! Neked
most hol van szükség változásra, fordulatra (megtérésre) életedben?
Áldott nagyböjti időt!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Hol hiányzik az öröm, hol van szükség
változásra, fordulatra (megtérésre) életedben? 2. Idézd fel életed egy olyan tapasztalatát, amikor olyan
tiszta szeretettel, megbocsátással találkoztál, hogy ez átformálta életed! 3. Mi az első, meghatározó
lépés a jó irányba?
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, ÁPRILIS - az online programokat külön jelöljük!
25. 6pm: Keresztút; 7pm: mise magyarul: egész Egyházzal imádkozzunk mi is a békéért ma!
26. 9,30am-12pm: Magyar Iskola 1-4.osztályának (személyes jelenlétű) lelki napja a templomban.
10am: Mérnökegyesületi előadás online: Első magyar az űrben. Beszélgetés Farkas Bertalannal, az első
magyar űrhajóssal.
1.30-5.30pm: Cserkészet (személyes jelenlétű) programja a templomnál.
3pm: Szülői Klub online (ZOOM) Folytatjuk a beszélgetést a social media használatáról és a háborús
helyzet kapcsán arról, hogy mit beszéljünk erről a gyerekekkel?
6pm: Zenei Vesperás Oláh Imre orgonaművésszel. Program: Fantasia and fugue in c minor by J.S.
Bach BWV 537; Ich ruf zu Dir/Ur Jezus hozzad kialtok by J.S.Bach BWV 639; O mensch bewein dein
sünde gross/O ember band meg nagy bunodet J.S.Bach BWV 622; Consolation/Vigasztalas in D flat
Major by F. Liszt. Prelude and Fugue in G Major BWV 541
8pm: Szentignáci lelkigyakorlat (zoom megosztás)
27. 9 és 11am: Mise- az első ShareLife gyűjtés
10.15-10.45am: A Jézus követeséről szóló „Into His likeness” lelkigyakorlatunk a Galériában
12-3pm: MIK-Ifi kirándulás. Bérmálási és elsőáldozási felkészítő.
4pm: Könyvklub online: Tűz Tamás költészete
28. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
29. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM; 6pm: Műszaki bizottság megbeszélése
30. 11,30am: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub
ÁPRILIS
01. Elsőpéntek, egész napos szentségimádás 7am-6pm; 6pm: keresztút, majd 7pm: mise, 7.30: taizei ima
02. 9,30am-12pm: Magyar Iskola 5-8.osztályának lelki napja a templomban. Cserkészet online.
1,30-2,30pm: Elsőgyónás és készület az elsőáldozásra
8pm: Szentignáci lelkigyakorlat (zoom megosztás)
03. 9 és 11am: Mise – Elsőáldozás a 11 órás mise keretében, utána ebéd az ünneplő családoknak
10.15-10.45am: A Jézus követeséről szóló „Into His likeness” lelkigyakorlatunk a Galériában
12-3pm: MIK-Ifjúsági találkozó. Bérmálkozói felkészítő
04. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM
3pm: „Montserrat jezsuita vlog” (https://www.youtube.com/montserratvlog)
05. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM
06. 11,30am: Bibliaóra, Nagymamák imája, majd senior torna. 1-4pm: Nyugdíjas Klub
07. 1pm: Belvárosi nagyböjti mise (Rákóczi Villa)
08. 6pm: Keresztút; 7pm: mise magyarul. 7,30-8,30pm: Taizei ima
09. 9-11am: húsvéti templom takarítás: várunk önkénteseket, hogy széppé tegyük templomunkat!
Magyar Iskola és Cserkészet online
8pm: Szentignáci lelkigyakorlat (zoom megosztás)
10. 9 és 11am: Virágvasárnapi Mise Passióval. Házasok Klubja sütemény vasára
10.15-10.45am: A Jézus követeséről szóló „Into His likeness” lelkigyakorlatunk a Galériában
Mária Kongregáció találkozó.
12.30pm: Könyvbemutató a hall-ban: Kanadai Magyar Irószövetség új Antológiája
3pm: Filmklub online: Feltámadott/Risen (megnézhető előre magyarul és angolul)
A Mária Kongregáció találkozói ezentúl nem a hónap első, hanem második vasárnapjain lesznek megtartva.
Legközelebbi dátum április 10
SZENT IGNÁC ÉV – HÉTKÖZNAPI LELKISÉG – „MONTSERRAT JEZSUITA VLOG”
Nagy Bálint jezsuita atya hív bennünket (https://www.youtube.com/watch?v=NjOrf4ABnuY): április-májusjúnius hónapban egy 12 részes lelkiségi videó sorozat indul Montserrat jezsuita vlog címmel. Ezzel a
sorozattal az a szándékunk, hogy egyre inkább Isten szemével láthassuk és vele éljük hétköznapi életünket.
Csatlakozzatok hozzánk a YouTube-on: https://www.youtube.com/montserratvlog
és a Facebookon is: https://www.facebook.com/montserratvlog. Az első részekben a hétköznapi imádság, hit
lesz majd a témánk. Április 4-én, hétfő 2pm órakor indulunk!
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JÓ GAZDAKÉNT...
Köszönöm mindazoknak, akik plébániánk templomszentelési búcsúját segítettek széppé tenni, igy a
misén szolgálóknak, a Scola-nak, illetve a Díszebédet előkészítőknek! Várunk énekelni vágyókat minden
szólamban a kórusba és segítőket a CAFE és a megvendégelések előkészítésében!
Az Egyháztanács e heti megbeszélésen átbeszéltük és tovább konkretizáltuk a tavaszi programokat.
Megvitattuk a “zsinati út” során szerzett véleményeket közösségünkről, kiemelt tekintettel a covid-nyitás
utáni időkben. Ezek alapján olyan programokba szeretnénk a jövőben több energiát fektetni, amelyek által a
közösség jobban megmozgatható, aktivizálható, amibe több (főleg új) segítőket lehet bevonni; ahol a
csoportok, együtt szolgálók közösségei erősödhetnek; amelyek jobban felkészítenek önállóságra, vezetésre;
mindezek kereteként megerősítjük a személyes találkozásokat és ismerkedést elősegítő informális
eseményeket is. Pontosítottuk a covid utáni nyitás feladatait és megvitattuk a felújítási munkákat, főleg a
templom-kárpit cseréjének kérdéseit: a konkrét javaslatot hamarosan megosztjuk a teljes közösséggel!
Köszönöm az ukrajnai menekülteket
adományokat. Ma $7,235 került átutalásra!

segítő

Jezsuita

Menekültszolgálat

nevében

az

VÉGE A COVID KORLÁTOZÁSOKNAK – 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, illetve továbbra is fertőtlenítjük még
a padokat a misék között. 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 (27) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; †Gonda Lajosért, 20. évforduló; †Mátés Ernőért; good health and happiness for Ryan Carvalho and family 11:00 Kolozsváry János felgyógyulásért; †Dezső Györgyért, 2. évforduló; élő és †György és Fancsali családtagokért; †Farkas Lászlóért; †Versics
István Jánosért; †DeRoth Lászlóért; †Léránt Etelkáért; †Engyel Terézért
Hétfő / Monday (28) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Orbán Viktor and for Hungary; for
the forgotten souls in Purgatory
Kedd / Tuesday (29) 7:30 for our †Jesuits; blessings on Simone Carvalho and family
Szerda / Wednesday (30) 7:30 for Jesuit vocations
Csütörtök / Thursday (31) 7:30 for the conversion of non-believers
Péntek / Friday (1) 7:30 for our benefactors; for the protection of unborn children; for †Varazsdi Alajos
7 PM Mészáros, Kelecsényi és Kovács családok élő és †tagjaiért; Aiden-ért és családjáért
Szombat / Saturday (2) 7:30 for world peace; for the intentions of Peter Carvalho 5 PM for Etelka and †Pál
Temetés: †Döbrei János (91) temetése március 26-án lesz 1 órakor templomunkban
Bojtor Mary 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 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!
Friday morning, we prayed for the dedication of Russia and Ukraine to the Virgin Mary and for the peace
for our world. Please continue to pray for these intentions!
Last Sunday Jesus has invited you to grow and bear fruit. Did you? Today is Laetare (‘Rejoice!’) Sunday. It
is a day of joyful celebration in the middle of our Lenten journey. We rejoice in God’s outpouring of
compassion and forgiveness for us, as we remember that we are loved sinners. In the Gospel story of the
Prodigal Son (Lk.15,11-32), Jesus gives a wonderful picture of that same loving reconciliation in action, as we
see the height and depth of a father’s compassion for his penitent child. This is how much God loves us…
much that he yearns and waits to welcome us home with joy when we turn to him in repentance. What is
needed first is facing honestly the “dead end” (image on the 1. Page), the killing effects of our sins.
Secondly, we have to remember the love, the unconditional love of the Father. As a fruit of these we will get
the humility and courage to re-turn home, to renew our life!
Have a peaceful weekend, Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU IN MARCH FOR THESE LENTEN PROGRAMS
25. 7,30am: Mass with the dedication prayer for Russia and Ukraine; 8am: Way of the Cross in English
26. 4,30pm: Adoration; 5pm: Vigil Mass
6pm: Music Vesper with Imre Olah organist: Fantasia and fugue in c minor by J.S. Bach BWV 537; Ich
ruf zu Dir/Ur Jezus hozzad kialtok by J.S.Bach BWV 639; O mensch bewein dein sünde gross/O ember
band meg nagy bunodet J.S.Bach BWV 622; Consolation/Vigasztalas in D flat Major by F. Liszt. Prelude
and Fugue in G Major BWV 541
27. 5.30pm: Zoom meeting of the English-speaking Task Force – please send to them your questions!
APRIL
01. First Friday adoration 7am-6pm.
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!
Thanks for your donations for the refugees from Ukraine. Today we have sent $7,235 donation
to the helpers! 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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