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."
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7
416-225-3300 x 21; szte.iroda@gmail.com
stelizabethofhungary.archtoronto.org; stetoronto;
stetoronto
SZTE-TORONTO
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com
Szentmisék július-augusztusban magyarul vasárnap de. 11-kor!
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Sunday at 5 PM
Adoration: minden 1. és 4. pénteken 7,45PM-, vasárnap 4,30-5PM
Gyóntatás misék előtt és után / Reconciliation: before & after the Masses
Fr. Forrai Tamás Gergely SJ (plébános/Pastor) & Marosfalvy László SJ
Office hours: Tuesday to Saturday 9:30-3:30, Sunday 10:00-12:30
Irodai munkatársak/staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula
The English Bulletin see on the 4th page.
Alapítva 1928-ban - 91. ÉV A KÖZÖSSÉGÜNK MEGÚJULÁSÁÉRT!
2019. augusztus 18.
„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön”
OLVASMÁNYOK: Jer 38,4-6. 8-10; Zsid 12,1-4; Lk 12,49-53
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Fáradtan, de nagy örömmel érkeztem meg az idei Fillmore-i cserkész vezetőképző táborból: olyan
sokak áldozatos szolgálatán sok áldás volt az idén is! Öröm volt együtt szolgálni velük! (Közben
plébániánk is fogadott nagyobb és kisebb csoportban átmenő cserkészeket: köszönet az ebben
segítőknek is!)
A héten csütörtökön Nagyboldogasszony ünnepe, hétvégén pedig Szent István királyunkra
emlékezünk, nemzetünkért imádkozunk. Külön is említem, hogy szombaton (08.17) 12AM:
Cambridge-i Magyar Házban búcsúmise és piknik, vasárnap nálunk 11 órakor, majd 2PM: mise és
piknik az Oshawa-i magyar parkban: csatlakozzatok a közös ünnephez!
Örömmel mutatom be idei KCSP-s ösztöndíjasunkat, Szolnokiné Jaczkó Xéniát, aki a plébániát és
a Magyar Iskolát fogja segíteni az idei évben (lásd bemutatkozását a 2. oldalon.) Két kérés
ösztöndíjasunk kapcsán: Xénia és férje, István számára keresünk szállást a következő 10 hónapra.
Emellett férje, István, számára keresünk szakmájában (történelem tanár és grafikus) vagy más
területen munkát. (hivatalos munkavállalási engedélyt kap.)
Hívunk mindenkit szeretettel zarándoklatunkra a kanadai mártírok sírjához. Idén is
megszervezzük a szép hagyományú zarándoklatunkat Midland-re augusztus 24. szombaton. Az
egész napos buszos zarándoklat (8AM-6PM) lehetőséget ad egyéni és közösségi imára, a kanadai
kereszténység gyökereinek megismerésére, közösségünk építésére és egy csodálatos tájban való
gyönyörködésre. Idén különösen is hívjuk a családokat, hogy jöjjenek velünk! Előzetes jelentkezést
kérünk augusztus 21-ig az irodán. (A program kb. 35$ lesz személyenként.) https://martyrsshrine.com.
Elmúlt vasárnap azt kérdeztük, hogy mi a te kincsed, mit tartasz fontosnak, az tetőled függ. Van ilyen
igazán fontos a te életedben? Mi az? (MAGTV)… Most egy lépéssel tovább hív Jézus. Azt kéri
tőlünk, hogy ne féljünk, főleg ne a minket teremtő, ismerő és szerető Atyától! A szeretet törvényét ne
szorítsuk háttérbe, más felszínes szokásokhoz való ragaszkodás miatt! Merjük a megtalált kincset
választani, dönteni szabadon és bátran, ha érezzük, hogy Jézus szeretetének lángját tapasztaljuk meg
benne! Vagy akadályoz valami még? (MAGTV)
Kívánom szívből közösségünk minden tagjának a nyár vége pihentető melegét!

Tamás atya
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL…
Augusztus 17. 12AM: Cambridge-i Magyar Házban,
búcsúmise és piknik
18. Szent István ünnep. 2PM: mise (Nagy László
atyával) és piknik az Oshawa-i magyar parkban 23. 89PM: Karizmatikus szentségimádás 24. Zarándoklat a
kanadai mártírokhoz (Midland) 26-30. Kiscserkész és
lány cserkész nyári tábor (Oshawa)
25. 5PM Nyárvégi angol mise a Regina Familae
kórussal, majd BBQ. 29. 1PM: Belvárosi csend: Mise a
Rákóczi Villában.

Szeptember 1. 12-1PM: MIK, Ifjúsági találkozó 3. 122PM: indul újra a MCC, Házasok klubja 5. 12AM (!)
Belvárosi csend: Mise a Rákóczi Villában.
6.
7,30AM-7PM
elsőpénteki
lelki
nap:
szentségimádás, 7PM: magyar mise, majd Taizei zenés
szentségimádás 7. Cserkész vezetőképző, Oshawa
(Kanadai keleti kerület vezetői számára) 7. 6PM: A
kassai vértanúk halálának 400. évfordulójának
emléknapján
mise
Robert
Kasun
regionális
püspökünkkel. 7-8. Ifjúsági-ministráns tábor.

Július-augusztus folyamán nyári programrendben az évközi csoportprogramok szünetelnek, kivéve a
Nyugdíjas Klub szerdai találkozói és a vasárnap esti Mag táncklub. Vasárnap reggel csak egy magyar nyelvű
mise lesz 11 órakor július 1-tól! Hétköznapi magyar misék nem lesznek szerda este és első pénteken. Az iroda
június 29-től csak kedden és pénteken lesz nyitva.

ISTEN HOZTA AZ IDEI KCSP-S ÖSZTÖNDÍJASUNKAT!
„Szolnokiné Jaczkó Xénia vagyok, 30 éves, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa. Szolnokon élek
férjemmel. Elvégeztem a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Közszolgálati alapszakát,
valamint a Magyar Táncművészeti Egyetem Néptánc - Táncos és Próbavezető alapszakát. A Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága Torontoba, a Szent Erzsébet Plébániába és Magyar
Iskolába delegál 2019 őszén.
A magyar néptánccal gyermekkorom óta foglalkozom. Ének-zene tagozatra
jártam, így a zene és az ének is kisgyermekkorom óta meghatározó szerepet tölt be
az életemben. A Corvinka Gyermek Táncegyüttesben majd a Tisza Táncegyüttesben
és az Angyalföldi Vadrózsa Néptáncegyüttesben táncoltam. Jelenleg a Szolnoki
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti
Iskolában a Néptánc Pedagógiai Munkaközösség vezetője vagyok, a Tallinnka
Gyermek Néptáncegyüttes vezetője, továbbá tanítok a Tisza Táncegyüttesben is. Így
tanítványaim életkora 6-tól kb. 40 éves korig terjed. Dolgoztam már a megyei
Kormányhivatal Koordinációs- és Szervezési Főosztályán is, majd egy ügyvédi
irodának voltam irodavezetője.
Munkám nem csak néptánctanításból áll, hanem az együttes életének megszervezéséből is. Folyamatosan
versenyekre járunk a gyermekekkel (szakmai felkészítés, szervezés), nyári táborokat, külföldi és belföldi
utazásokat szervezek és bonyolítok le, rendszeres résztvevői vagyunk a város kulturális életének. Az együttesben
közel 200 gyermek táncol, kiknek mindennapjait színesíti meg a művészeti iskola. Az elmúlt években két dologra
fordítottam különös figyelmet: az egyik a tánc, a másik a gyermekek lelki fejlődése. A néptánc, a tánctechnika, az
énektanulás, a népzene, a dramaturgia, a színpadi megjelenés, a viseletek, a néprajz, a folklór ismerete és
fejlesztése mind hozzá tartozik a gyermekek tanulmányaihoz. De talán ennél is sokkal mélyebbre ható az a
közösségi élmény, melyet átélnek minden egyes órán, kiránduláson, fellépésen, táborban. A gyermekek lelki
fejlődéséhez nagyban hozzájárulnak a művészetek. Igyekszem munkám előterébe helyezni az élményközpontúságot, mely által a gyermekek nem csak egymás ismerik meg, hanem saját magukat is. Ezáltal olyan
képességeket szereznek, melyek egész életükre pozitív hatást gyakorolnak.
Őszinte nyitottsággal és szeretettel érkezem majd meg 2019. szeptember 1-jén, férjemmel Torontóba. Baráti
üdvözlettel: Szolnokiné Jaczkó Xénia”
Két kérés ösztöndíjasunk kapcsán:
• Xénia és férje, István számára keresünk szállást a következő 10 hónapra, lehetőleg közel a Szent
Erzsébet plébániához (vagy jó tömegközlekedési kapcsolattal.)
• Férje, István, tanár és grafikus. Számára keresünk szakmájában vagy más területen munkát.
(hivatalos munkavállalási engedélyt kap.)
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„JÓ GAZDA” MÓDJÁRA…
Köszönöm a múlt hét végi adományokat a kanadai missziók számára (Canadian Missions). Ennek
segítségével immár egy évszázada támogatni lehet az észak-kanadai katolikus missziókat a szórványban.
A jövő hétvégén (augusztus 25-én) kanadai egyház harmadik világbeli testvér-egyházmegyéi számára
gyűjtünk az egész országban a Mission Co-op Program keretében. A vasárnapi misén vendégünk lesz
Rev. Ajish Kumpukkal, aki az indiai Chanda egyházmegye helyi szükségletei számára gyűjt. Segítsünk
ott, ahol szükség van!
Köszönöm Mariónak és önkéntes segítőjének, Danielnek a templomi előtér és az Erzsébet Galéria szép
kifestését! A színek kiválasztását köszönöm Kristóf Tímeának!

OKTATÁS – MAGYAR ISKOLA
Munkatársakat keres a Szt. Erzsébet Magyar Iskola!
hetedikes tanár – tanári diplomával, erkölcsi bizonyítvánnyal, pedagógiai tapasztalattal, kitűnő magyar nyelvvel
rendelkező személyt keresünk.
óvodai segítő (2) – erős magyar nyelvtudással, erkölcsi bizonyítvánnyal, tapasztalattal rendelkező személyeket
keresünk.
iskolai titkár – erős magyar és angol tudással és adminisztratív tapasztalattal, jó kommunikációs képességgel
rendelkező személyt keresünk.
Érdeklődők jelentkezését várjuk szeptember 2. estig a szte.iroda@gmail.com címre.

CSOPORTJAINK – SCOLA CANTORUM
Zenét szerető új tagokat keresünk a Szent Erzsébet Scola Cantorum kórusunkba! Próbákat a templom Galériában
tartjuk hétfőnként este 8-10 között. Első próbánk szeptember 9. Információ a scola.cantorum@gmail.com címről
kérhető vagy itt elérhető: http://www.scolacantorum.ca;http://www.youtube.com/luser/ScolaCantorum/playlists;
http://www.youtube.com/user/ScolaCantorum/playlists; https://www.facebook.com/StElizabethScolaCantorum

MÉDIA
A SZÍV magazin JÚLIUS-AUGUSZTUSI száma a BOLDOGSÁGRÓL szól, benne a boldogság receptjéről és
önmagunk megtalálásáról! Kapható 7 dollárért a templom bejáratnál, illetve olvasható digitálisan.

A SZENTATYA AUGUSZTUSI IMASZÁNDÉKA A CSALÁDOKÉRT
Imádkozzunk, hogy a családok imádságuk és szeretetteljes életük révén
mind jobban „az igazi emberi növekedés iskoláivá” váljanak.

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (18) 11:00 Kelecsényi Piroska születésnapjára; Gilice Erzsike felgyógyulásáért;
ifj. Poroszlay István és fiáért; +rokonokért; +Sinka Ilonáért; +Vindischman Jozsefért; +Éva Csizmazia;
+Kovács Jánosért és Erzsébetért; +Brother Fred Sherrer-ért; +Horváth Miklósnéért; +Meszáros Ferencnéért;
+Kelecsényi Ferencnéért; + Ernstért; +Stocker Antalért évf.; +Gorzó Gyuláért és +családtagjaiért; +Darabánt
Ilonáért és +családtagjaiért; +Rácz Annáért; +Gorzó Jánosért és + családtagjaiért; +Szőke Gizelláért; +Gorzó
Magdolnáért és +családtagjaiért; +Poroszlay Istvánért; minden +hívőért 5 PM for the protection of unborn children
Hétfő / Monday (19) Saint Bernard7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for blessings on Jason and
Melissa; for +Varazsdi Anna and Alajos, anniversary
Kedd / Tuesday (20) Saint Stephen of Hungary 7:30 for our +Jesuits; thanksgiving from Gene and Linda
Szerda / Wednesday (21) Saint Pius X 7:30 for Jesuit vocations
Csütörtök / Thursday (22) The Queenship of the Blessed Virgin Mary 7:30 for the conversion of nonbelievers; for Andrea; blessings on Terry and Geraldine Shannon on their 60th wedding anniversary
Péntek / Friday (23) 7:30 for our benefactors; for the healing of Gene Sazon
Szombat / Saturday (24) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál.
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak:
+ Rókus Katalin emlékére: Farkas Teréz. +Szilágyi Ilona emlékére: Kökényesi János és Julianna
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Saint Elizabeth of Hungary Roman Catholic 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
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Sunday at 5 PM
Adoration: on the 1st and 4th Friday from 7,45PM-, & Sunday 4,30-5PM
Reconciliation: before & after the Masses
August 18, 2019
"I came to bring fire to the earth… "
DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
I am back to our parish, after 11 wonderful days in the Leadership Camp of the Hungarian Scouts.
Thanks for Fr Les to make my absence possible!
This week we had an intensive rehearsal day of the Regina Familae family choir: Those who would
like to join them, and their choir ministry please come!
I invite you specially to pray for the Hungarian community which is celebrating the feast of Saint
Stephen. On Aug. 16, the Catholic Church celebrates the feast day of King Saint Stephen of Hungary,
the monarch who led his country to embrace the Christian faith during the 11th century.
He showed great diligence as king, while devoting the rest of his time to his religious duties –
including charity toward the poor and sick, as well as the worship of God – and to his household.
Gisela, Stephen's wife, was the sister of the ruler later canonized as the Holy Roman Emperor Saint
Henry
II.
In 1038, on the feast of the Assumption of the Virgin Mary, Stephen delivered his final words to
leaders of the Church and state, telling them to protect and spread the Catholic faith. To the Virgin
Mary, the king directed one of his final prayers: “To thee, O Queen of heaven, and to thy
guardianship, I commend the holy Church, all the bishops and the clergy, the whole kingdom, its
rulers and inhabitants; but before all, I commend my soul to thy care.” (CNA)
Thanks for supporting last weekend so generously the Catholic Missions in Canada which funds the
work of missionaries as they proclaim the Word of God across the nation! Today I would like to
introduce you to the Campaign Life Coalition Youth, the youth branch of Canada’s largest pro-life
organization, will be hosting a summer fundraiser event on August 16thcalled, “Dancing Through the
Decades.” It will be held from 7:00 to 10:30 pm at St. Vincent de Paul Parish in Toronto. Tickets are
$15 if you register in advance by emailing youth@campaignlifecoalition.com or $20 at the door. For
more information: www.campaignlifecoalition.com/summer-fundraiser. On the 25th August we have
the Mission Co-op Program. At the Sunday Mass Rev. Ajish Kumpukkal, a priest from the Chanda
diocese in India will be with us. Please, support his Diocese bountifully!
God bless you and give you all the fruits of his Spirit for the summer!

Fr Tamas

WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above!

THE HOLY FATHER’S INTENTION IN JULY
That those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may
not have the last word.

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS
Augustus 17. 12AM: St Steven Day Mass in Cambridge 18. 3PM: Haitian Mass and social 23. 89PM: Charismatic adoration; 24. 8AM-6PM Parish pilgrimage to the Martyrs’ Shrine, Midland. 25.
5PM Mass with the Regina Familae family choir, followed by BBQ September 7. Café & social
after the Mass at 7,30
Note our summer schedule: Office hours only on Tuesday and Friday 9:30-3:30. (And no Mass on
Wednesday and Friday evening neither Sunday 9AM Masses in Hungarian)
Lost & found: On the 26. July, we have found a car-key at the east-side driveway, behind the Church! If you
lost it, please call our office!
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