
   
 

1 
 

 
   

 

 

  

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 6.     

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! 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? Jézus (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! A mostani evangélium (Lk 4,1-13) Jézus sivatagi megkísértéséről szól. 

Minket is 40 napos utazásra hív a Lélek, a mi belső sivatagunk csendjébe, hogy találkozzunk saját életünk 

mélységével, kísértéseinkkel. A nagyböjti lemondás, ima és kiengesztelődés minden lépése segít szabadabbá 

válni az Istennel való örömteli találkozásra. De légy reális: vedd észre, hogy hol vannak a buktatók, a 

kísértések életedben, amik akadályoznak utadon? (Erre utal az ábra: „mind the gap”) 

Áldott nagyböjti utat!  

Szeretettel, Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Teremts “pusztát”, csendet hétköznapjaidban, 

ami képes szembesíteni valódi önmagaddal? 2. „Mind the gap”: Mikor használod fel rosszra az 

adottságaidat? És mikor nem használod eléggé a jóra?  

 

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.   

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://katolikus.tv/elo-adas/
https://katolikus.tv/elo-adas
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2021-aprilis-11?fbclid=IwAR2uIp0myqIITkqfDmiBzPe36-GzVs3cfCtKXF5_HaCXKx6aty3eK-nR9CU
https://youtu.be/8i55z8EJl5M
https://mixlr.com/magyar-radio-toronto/showreel/vasarnapi-ige-szent-erzsebet-templom-2022-februar-27
https://youtu.be/a3715-lCDgE
https://vimeo.com/682559529
https://youtu.be/ynE9UEYKAWA
https://katolikus.tv/elo-adas
https://youtu.be/5XFmbo6R2_c
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://forms.gle/GjNgb88uihHAeXvcA
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NAGYBÖJTI ESEMÉNYNAPTÁR MÁRCIUS - az online programokat külön jelöljük! 

04. ELSŐPÉNTEK  7am-6pm: szentségimádás, 6pm: Keresztút; 7pm: mise magyarul. 7,30: Taizei ima 

05. 11am: Mennyei Ízek – Tausz Gyuszival. 8pm: Szentignáci lelkigyakorlat (zoom megosztás öt héten át). 

06. NAGYBÖJT I. - 9 és 11am mise. Mária Kongregáció.  

12,30PM: bevezető beszélgetés „Bishop Barron’ Lent Reflection” ajándékkönyvéhez a Hall-ban  

12,30-2,30pm: MIK ifjúsági csoport találkozója; 12,30am: Elsőáldozási felkészítő  

4pm: Filmklub élő zoom beszélgetésben „Groundhog Day” (megnézhető itt), majd bérmálási felkészítő  

07. 7pm: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

08. 10-11am: Nagymamák imacsoportja ZOOM 

09. 12pm: Bibliaóra, Nagymamák imája. 12,30-3pm: Nyugdíjas Klub 

10. 8-9pm: „Into His likeness” lelkigyakorlat heti zoom megosztása (egyénileg nézhető meg: 

https://watch.formed.org/into-his-likeness) 

11. 6pm: Keresztút; 7pm: mise magyarul. 6pm: MIK-Ifjúsági Filmklub 

12. 10am-3pm: „Mary Lake” zarándoklat (10am: carpooling a templomtól; 11am rózsafüzér séta; 1pm: mise, 

majd étkezés saját elemózsiából. A program az angol közösségből is bekapcsolódnak. Aki kéri, hogy a 

templomtól vigyük ki kocsival, az jelezze az irodán.)  

8-9pm: A szentignáci lelkigyakorlat tapasztalatainak heti megosztása zoom-on  

13.  Figyelem: óra átállítás!   

11am: Ünnepi mise (Székely Autonómia Napja) 12,30: „Hangok a perifériáról” könyvbemutató 

templomunkban, majd 2pm: ünnepi megemlékezés a Magyar Házban. 12,30pm: Elsőáldozási felkészítő 

10-10,30; 12-12,30pm: Magyar kenyér vásár 

15. 12,30pm: ünnepi koszorúzás a Budapest parkban. 

20. Plébániánk templomszentelési búcsúja: 10-10,45am: nyilvános fórum a provinciálissal. 11am: Ünnepi mise, 

majd díszebéd a csoportok számára.  

26. 10am: Mérnökegyesületi előadás online: Egy magyar az űrben. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós 
 

 Covid utáni nyitás: az utca felőli padok távolságtartással maradnak azok számára, akik továbbra is meg 

akarják tartani a távolságot! 

SEGITSÉG AZ UKRAJNAI HÁBORÚ ÁLDOZATAINAK 

Köszönjük, hogy sokatokkal tudunk imádkozni a békéért! Kérjük ezt továbbra is! 

A tragédia megmozgatta hazánkat is és rengeteg jószándékot mozgatott meg. Aki szeretne ebben részt venni, 

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 az otthon maradottak támogatása, akár egy kárpátaljai 

fókusszal. Ez utóbbit nem tudjuk még könnyen szervezni, nehezen lehet átvinni a határon dolgokat. Egyelőre 

a helyi akut dolgokban segítünk, de távlatilag akár az ott maradottaknak is. Információ itt: jezsuita.hu/ukrajna. 

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 kien-

gesztelődési-gyónási lehetőségekkel! Gyónási lehetőség és lelkibeszélgetési alkalom minden reggel 7-9AM 

között; március 6. Elsőpénteken: 7AM-6PM. Április15. nagypénteken az éjjeli virrasztás alatt (8PM-

12AM), április 16. nagyszombaton 9-11AM: hódolat a sir előtt, közben gyóntatás. Egyéni egyeztetéssel 

Tamás atya más időpontban is elérhető. 
KERESZTÚT: Nagyböjti péntek esténként 6PM: keresztút, majd 7pm: magyar mise 

ÚJ BIBLIACSOPORT indul kéthetente, szerda 8pm, online. Jelentkezés Tamás atyánál vagy az irodán. 

LELKIGYAKORLATOK 

a) EGYÉNILEG: Ajándék könyvként megkaptátok Bishop Barron’s Lent Reflection című könyvét, 

amely az egyéni vagy családi reflexiót szolgálja. A könyv jobb használatát segítendő tartunk egy közös 

bevezető beszélgetést a hall-ban március 6. vasárnap, 12,30-1pm között.  

b) NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT SZENT IGNÁCCAL – online. Nagyböjtben ismét hívnak a hazai 

jezsuiták, hogy imádkozzunk minden nap személyesen és mégis együtt. A személyes imádságot a napi el-

mélkedések bibliai igéi, képei és zenéi segítik. Hogyan épül fel a lelkigyakorlat? 1. Iratkozz fel a napi 

https://us02web.zoom.us/j/89539342148
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://ww5.0123movie.net/movie/groundhog-day-3660.html?play=1
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/87253134833
https://us02web.zoom.us/j/85882163961
https://watch.formed.org/into-his-likeness
https://us02web.zoom.us/j/89539342148
http://jezsuita.hu/ukrajna
https://jezsuita.hu/online-nagybojti-lelkigyakorlat-2022/
https://jezsuita.hu/online-nagybojti-lelkigyakorlat-2022/
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impulzusra. 2. Elmélkedj! Hamvazószerdától Nagyszerdáig minden nap bemutatunk egy-egy epizódot Lo-

yolai Ignác életéből. 3. Oszd meg közösségben a tapasztalatodat! Az egyéni imát heti online közös imád-

ság és megosztás teheti gazdagabbá. Erre hetente szombat 8-9pm között lesz lehetőség március 5-től ápri-

lis 9-ig. (hetente azonos) Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89539342148 

c) „INTO HIS LIKENESS” A sorozat hat héten át (https://watch.formed.org/into-his-likeness) egyénileg 

nézhető meg. Aki szeretné kérdéseit, tapasztalatait közösségben megosztani, azt várjuk vagy a magyar 

ZOOM-os megosztásra csütörtök esténként 8PM, március 3 és április 7 között VAGY a személyes 

megosztásra angolul szombat reggelente 8-9am, a templomban, március 5-től. 

TE MÁR TUDOD, HOGY MIRŐL MONDASZ LE A NAGYBÖJTBEN? – NÉHÁNY ÖTLET... 
A böjt szó szerint bizonyos ételektől való tartózkodást jelent, de a 40 napos nagyböjt esetén valójában sokkal 

többről van szó, mint koplalásról vagy fogyókúráról. A lényeg a lelki történésekben van. A testi tisztulás, a 

méregtelenítés megkönnyíti, hogy magunkba nézzünk. "A böjtölés tisztítja a szívet, megvilágítja az értelmet, 

erősíti az akaratot, gyöngíti az érzékiséget, megfékezi a vágyakat, a szenvedélyek fáklyáit eloltja és meggyújt-

ja a tisztaság világosságát." (Szent Ágoston) 

A keresztény nagyböjt hamvazó szerdától húsvétig, a vasárnapokat nem számítva 40 napig tart. Le lehet mon-

dani a facebookozásról, csokoládéról, ruhavásárlásról vagy a panaszkodásról is. A böjtölés akaraterőt, egés-

zségtudatot, önmagunkra szánt időt és lelki edzettséget is jelenthet. Néhány példa, amiről le lehet mondani – 

egészítsd ki! A túlzó kritikáról - Családtagjaink bírálása helyett legyél kedves velük. Szidás helyett dicsérj! 

A panaszkodásról. A szelfizésről. Arról, hogy kétpercenként megnézed a telefonod. A cuki videók és képek 

megosztásáról. Arról, hogy emojikat/szmájlikat használsz, amikor az érzéseidről kellene beszélned. A 

trollkodásról a neten. A TV-ről vagy számítógépről: hetente egy nap ne kapcsold be! A túlóráról: Szakíts időt 

arra, hogy gyermekeiddel játssz, társasjátékozz, énekelj vagy mesélj nekik! A rendetlenségről: Tégy rendbe 

egy fiókot, egy elhanyagolt helyiséget, és tegyél rendet magadban is. A főétkezések közötti nassolgatásról. A 

képernyő előtti evésről. Az édességről - Ne egyél édességet, de figyelj oda a többi ízre! A lustaságról: Kap-

csold ki a tévét, menj el sétálni mindennap. A mozgólépcsőzésről és a liftezésről. – Ahol van lépcső, azt hasz-

náld. Az önzésről: mindennap ajándékozz oda valamit: az idődet, a pénzedet. A pazarlásról: csak a legszük-

ségesebbekre költs a nagyböjtben: élelmiszerre, közlekedésre, gyógyszerre. Ne pazarolj ételt, pénzt, hanem 

keresd, hogy kivel tudod megosztani... Te miről mondanál le legszívesebben? 
 

MÉDIA AJÁNLÓ 

A magyar jezsuiták tavaszi újságjának a középpontban a 400 éve szentté avatott Loyolai Ignáccal. A követ-

kező hetekben talán már tudjuk nyomtatott formában is osztani, de addig is ezen a linken lapozgathatjátok! 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
 

Vasárnap / Sunday (6) 9:00 békéért a Kárpát-medencében; †Pickó Józsefért, születésnap; blessings on Ryan Carvalho 

and family 11:00 hálából, Veronika felgyógyulásáért és azokért akik Veronikáért imádkoztak; a Mária Kongregáció élő 

és †tagjaiért; hálából Németh Mónika születésnapjára; †Vásárhelyi Péterért; †Farkas Sándorért és †leányáért; †Farkas és 

Börzsönyi szülőkért; †Rókus-Matac Katalinért; †Házi Ildikóért, 3. évforduló; †Szakolcai Gusztávért 

Hétfő / Monday (7) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the healing and protection of Antonia Dytoc and 

family; for †Varazsdi Anna, anniversary; for Fr. Joby Kachappilly, VC, on his birthday; good health and happiness for 

Ryan Carvalho and family; for Domenic Moscato, to receive the gifts of wisdom, discernment, and knowledge 

Kedd / Tuesday (8) Saint John of God 7:30 for our †Jesuits; for †Yick Mei Ying and †Yip Mui; for Fr. Joby 

Kachappilly, VC, on his birhtday; for †Bernadette Carvalho; good health and happiness for Simone Carvalho and 

family; wedding anniversary blessings on Jackie and Al Grossi; for Domenic Moscato, to receive the gifts of wisdom, 

discernment, and knowledge 

Szerda / Wednesday (9) 7:30 for Jesuit vocations; for the successful management of the Covid pandemic situation in 

Hong Kong; for the Holy Souls in Purgatory; for Domenic Moscato, to receive the gifts of wisdom, discernment, and 

knowledge 

Csütörtök / Thursday (10) 7:30 for the conversion of non-believers; for all deceased in the Covid pandemic; blessings 

for Simone Carvalho and family 

Péntek / Friday (11) 7:30 for our benefactors; in reparation for the sin of procured abortion in our country 

Szombat / Saturday (12) 7:30 for world peace; blessings on Peter Carvalho and family 5 PM for Etelka and †Pál; 

thanksgiving for the grace, Chow's family received; for Christopher and Ashley Chow’s smooth transition to Canada

    

Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Pfeiffer Marcell, Tóth Alex, Vályi Gréta 

Temetés: †Horváth Árpád (72) 

https://us02web.zoom.us/j/89539342148
https://watch.formed.org/into-his-likeness
https://us02web.zoom.us/j/85882163961
https://jezsuita.hu/loyolai-ignac-400-evvel-ezelotti-szentte-avatasa-a-jezsuitak-negyedeves-lapja-a-mind-kozpontjaban
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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 6, 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: 3
rd

 Sunday of the month at 3pm 

Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday 8-9am; 1
st
 & 4

th
 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. But do it with humility, “in secret”! (Lk 6,39-45)  

 We have shared already some ways how you can join our Lent journey. You are welcome to join us on 

Saturday 8-9am for a weekly Retreat sharing of Bishop Barron’s Lent Reflection book we gave to all. 

 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 the direct help 

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 

04. FIRST FRIDAY – 7am-6pm: All day Adoration. 7,30am: Mass; 8am: Way of the Cross in English, 

Confessions 8,30-9am. Way of the Cross in Hungarian at 6pm. 7,30pm: Adoration with Taizé music 

05. 8-9am: weekly Retreat sharing of Bishop Barron’s Lent Reflection book we gave to all.   

4,30pm: Adoration; 5pm: Healing Mass - with adoration (with songs) right after communion ends for 

about 30-45 minutes 

06. 7pm: Film club: „Groundhog Day” sharing online (Watch the film before HERE!) 

12. Mary Lake Pilgrimage (10am: carpooling from the church, meeting in the parking lot at 11am. We pray 

the rosary in the park, 1pm: Mass, followed by eating our own lunch together.)  

4,30pm: Adoration; 5pm: Vigil Mass 

13. Daylight saving time! 

20. Parish Feast of the dedication of our church 
 

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! 

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. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:StElizabethofHungary@archtoronto.org
https://us02web.zoom.us/j/3976980522
https://ww5.0123movie.net/movie/groundhog-day-3660.html?play=1
https://watch.formed.org/into-his-likeness
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

