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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 25. 

 „Törekedjünk bemenni a szűk kapun!” 

OLVASMÁNYOK: Iz 66,18-21; Zsid 12,5-7. 11-13; Lk 13,22-30  

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

 

E héten Szent István királyunkra emlékeztünk, nemzetünkért imádkozunk. Most ssombaton hívok 

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! (A program kb. 35$ lesz személyenként.) 

https://martyrs-shrine.com.   

Újra lesz ministráns-ifjúsági tábor! Várjuk a gyerekeket és fiatalokat szeptember 7-8-án 

Stoufville-ben tartott kétnapos évkezdő táborunkra. (Az idén elsőáldozókkal kezdődően és az idén 

bérmálkozott korosztályig bezárólag várjuk a fiatalokat.) A tábor ingyenes. Jelentkezés szeptember 

3-estig a plébánia irodán! 

Kanadában ezen a vasárnap lesz MISSION CO-OP gyűjtés a harmadik világban támogatott 

missziós egyházmegyék számára. A vasárnapi misén vendégünk lesz Rev. Ajish Kumpukkal, aki az 

indiai Chanda egyházmegye helyi szükségletei számára gyűjt. Segítsünk ott, ahol szükség van! 

 

A jövő héten, szeptember 1-jén érkezik Torontóba férjével, Szolnokiné Jaczkó Xénia. Továbbra is 

kérek még segítséget, hogy számukra bérelhető szállást találjunk a következő 10 hónapra. Ha csak 

az első hetekre is tudna valaki szállást biztosítani, azt is hálásan köszönöm, mert biztos vagyok 

benne, hogyha megismeritek őket, könnyebb lesz befogadni őket. 

 

Elmúlt vasárnap azt kérdeztem, hogy mered-e a megtalált kincset választani, dönteni szabadon és 

bátran mellette? Érzed-e a belső lángot, ami erőt ad, hogy jobbá tedd a világot körülötted! Vagy 

akadályoz a külvilág elvárása? (MAGTV) 

Most arra hív Jézus, hogy „törekedjünk bemenni a szűk kapun!” (Lk13,22) Ó, ez nem még több 

tolakodásra buzdít, hanem hogy merd akkor is vállalni az utad, ha a többség, a „mainstream” 

másfelé akarna sodorni!  (MAGTV) 

Kívánom szívből közösségünk minden tagjának a nyár vége pihentető melegét! 
Tamás atya  

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://martyrs-shrine.com/
https://vimeo.com/346558813
https://vimeo.com/346561938
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL… 
 

Augusztus 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.  újra lesz már reggeli 9 órás mise! 12-

1PM: MIK, Ifjúsági találkozó 3. 12-2PM: 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)  

7-8. Ifjúsági-ministráns tábor 

8. 5PM: A kassai vértanúk halálának 400. 

évfordulójának emléknapján mise Robert Kasun 

regionális püspökünkkel. 9. 8PM: Indul a Scola  

 

Cantorum kórus heti próbája. 13. 7,45: Mesterséges 

intelligencia – beszélgetés Kajtor Domonkos jezsuita 

vendégünkkel 

15. 1PM: Karitász Díszebéd. Bényei András 

kiállításának megnyítója. 

 20. 7PM: ROMUNGRO Gypsy Band: Újrahangolva 

című koncertje és gasztro estje (Információ és 

jegyrendelés: 416-693-8312, Paraméter klub) 21. 

12AM: Veni Sancte tanévnyitó mise a Magyar Iskola 

diákjainak és családjaiknak 

22. Lángosvásár 26. 7PM: “Ki tudja, látsz-e még?” Egy 

Karády történet - A szabadkai Népszínház Szab-Way 

színházi szervezete bemutatásában. (Karády: Kalmár 

Zsuzsa; zongorista: Juhász Rafael)  

29. 12,30: Irodalmi Délután színházi vetítése: 

„Kvartett”
 

ÚJRA LESZ MINISTRÁNS-IFJÚSÁGI TÁBOR! Várjuk a gyerekeket és fiatalokat szeptember 7-8-án a 

Stoufville-ben tartott kétnapos évkezdő táborunkra. (Az idén elsőáldozókkal kezdődően és az idén 

bérmálkozott korosztályig bezárólag várjuk a fiatalokat.) A tábor ingyenes. Jelentkezés szeptember 3-estig a 

plébánia irodán vagy e címen: szte.iroda@gmail.com.   

A szervezők nevében: Gáspár Tamás, Pulins Rebekka és Szárics Melinda 
 

FIGYELEM! Szeptember 1-től újraindul a szokásos évközi programrend. Az évközi csoportprogramok újra 

indulnak. Vasárnap reggel lesz magyar nyelvű mise reggel 9 és 11 órakor! Hétköznapi magyar misék lesznek 

minden péntek este 7PM. Az iroda hétfő kivételével minden nap nyitva lesz. 

Szeptember 8. 5PM: A kassai vértanúk halálának 400. évfordulójának emléknapján mise Robert Kasun 

regionális püspökünkkel. Vértanúink – akiknek üvegablaka látható templomunkban – a vallásháborúk szörnyű 

idején haltak vértanúhalált. Mivel Kassán sok nyelvet beszéltek, ezért együtt szolgált ott a magyar, a horvát és a 

lengyel pap. Emlékükre a mostani ünnepre meghívtuk a torontói horvát és lengyel plébániák papjait és 

közöségeit. Kérem, hogy legyetek velünk a misén és az azt követő kis fogadáson!  

Szeptember 15. 1PM: Karitász Jótékonycélú Díszebédre hívja közösségünket! Ebéd: Töltött rolád 

petrezselymes krumplival, borjú paprikás nokedlivel, uborkasalátával, illetve Rigó Jancsi sütemény és kávé 

(Jegyrendelés Berkes Évánál: 416-226-6191. A jegy felnőtteknek 25, 10 éves korig 11CAD) 

„TEKNŐS” – BESZÉLGETÉS AZ EVANGÉLIUMRÓL: ahogy ezt néha sikerült már tavasszal, most újra 

indítjuk a vasárnapi 11-es mise után a spontán beszélgetési lehetőséget, ahol az éppen elhangzott evangélium és 

prédikáció kapcsán lehet kérdéseket feltenni, tapasztalatokat megosztani a Hall-ban, egy asztalhoz ülve. A 

szeptember 1., 15. és 22-i alkalmakat vendégünk, Kajtor Domonkos jezsuita tanuló rendtag fogja vezetni. 
 

ISTEN HOZTA AZ IDEI KCSP-S ÖSZTÖNDÍJASUNKAT! 
A jövő héten, szeptember 1-jén érkezik Torontóba férjével, Szolnokiné Jaczkó Xénia. Két kérés ösztöndíjasunk 

kapcsán, ahol kérek még segítséget: 

• Xénia és férje, István számára keresünk bérelhető szállást a következő 10 hónapra, lehetőleg közel a 

Szent Erzsébet plébániához (vagy jó tömegközlekedési kapcsolattal.) Ha csak az első hetekre is tudna 

valaki szállást biztosítani, azt is hálásan köszönöm, mert biztos vagyok benne, hogyha megismeritek őket, 

könnyebb lesz befogadni őket. 

• Férje, István, tanár és grafikus. Számára keresünk szakmájában vagy más területen munkát. 

(hivatalos munkavállalási engedélyt kap.) 
 

„JÓ GAZDA” MÓDJÁRA… 
 

Köszönjük Somorjai Ildikónak a sok nyári szolgálatát, amivel a nyári szabadságolások alatt elősegítette 

az iroda folyamatos munkáját. Köszönjük Ildikónak és Annának, hogy a héten az egész irodai szintet 

rendezték, szépítették.    

mailto:szte.iroda@gmail.com
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A 2019 június hónap vasárnapi adományok / Sunday Offertory in June $12,805 

A 2019 június: a templom fenntartására, megújítására / Building Fund collection received in June $8,350 

Pápai és Share Life gyűjtés júniusban / Papal Charities and Share Life collection in June $2,520 

Köszönjük a nagylelkű adakozást! Thanks for your generous offerings!  

 

OKTATÁS – MAGYAR ISKOLA 
Munkatársakat keres a Szt. Erzsébet Magyar Iskola a szombati tanításhoz! 

• hetedikes tanár – tanári diplomával, erkölcsi bizonyítvánnyal, pedagógiai tapasztalattal, kitűnő magyar 

nyelvvel rendelkező személyt keresünk. 

• két óvodai segítő – jó magyar nyelvtudással, erkölcsi bizonyítvánnyal, tapasztalattal rendelkező 

személyeket keresünk. 

• iskolai titkár – jó 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 és énekelni tudó új tagokat keresünk a Szent Erzsébet Scola Cantorum kórusunkba! Próbákat a 

templom Galériában tartjuk hétfőnként este 8-10 között. Első próba szeptember 16. 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 
ÚJ HONLAPUNK LESZ MAGYAR NYELVEN! 

Közösségünk egyik tagjának segítségével készül végre egy jó magyar (és angol) nyelvű plébániai honlap. Kérem, 

hogy akinek vannak jó fényképei közösségünk elmúlt éveiről, azokat küldje be digitálisan az iroda címére: 

szte.iroda@gmail.com.   

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 Poroszlay István és fia születésnapjára; +Rokus  Katalinért; +Barátok és 

barátnőkért; +Farkas Sándor és lányáért Elizabethért; +Kemecsei Stefanie-ért; +Lendvai Katalinért 

születésnapjára; +szülőkért: Szabó Ilonáért és Szabó Jánosért; +nagyszülőkért: Szabó Máriáért, Szabó Ferencért, 

Szabó Terézért és Szabó Antalért; +Szabó testvérekért: Lászlóért Kálmánért és Gézáért; +családtagokért és 

barátokért; +Szabó Jánosért; élő és +Szabó családtagokért   5 PM for the protection of unborn children; blessings 

on Peter Carvalho and Family; for the intentions of Theresa Kim; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours 

received; blessings on Margaret Hawkins 

Hétfő / Monday (26) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the repose of the soul of Patrick 

Jeganathan; birthday blessings on Lorna Carvalho; thanksgiving to St. Anthony for favours received 

Kedd / Tuesday (27) Saint Monica 7:30 for our +Jesuits; safe travels for Simone Carvalho and family; blessings 
on and good health for Magadlen Yam; thanksgiving to St Jude Thaddeus for favours received 

Szerda / Wednesday (28) Saint Augustine 7:30 for Jesuit vocations; for the repose of the souls of Bernadette 

Carvalho; for the forgotten souls in Purgatory; thanksgiving to St. Vincent de Paul for favours received 

Csütörtök / Thursday (29) The Passion of Saint John the Baptist 7:30 for the conversion of non-believers;  

Péntek / Friday (30) 7:30 for our benefactors 

Szombat / Saturday (24) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; birthday blessings on Conrado Dsa; 

thanksgiving to Mother Theresa for favours received. 

 

Keresztelő: Imádkozzunk a közösségünkben megkeresztelt Bogdán Eliza Mária  

gyermekekért s családjaikért, hogy növekedhessenek a keresztény hitben!  

 

Esküvői hirdetés (1): Gáspár Zsolt és Káló Erzsébet szentségi házasságra lép templomunkban  

szeptember 14-én  16 órakor 

mailto:szte.iroda@gmail.com
mailto:scola.cantorum@gmail.com
http://www.scolacantorum.ca/
http://www.youtube.com/luser/ScolaCantorum/playlists
http://www.youtube.com/user/ScolaCantorum/playlists
https://www.facebook.com/StElizabethScolaCantorum
mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.dimag.hu/magazin/A_Sziv
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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 25, 2019 

"Strive to enter through the narrow door!" 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

In the Gospel this Sunday (Lk 13,22-30), Jesus is teaching and challenging us after an important but 

strange question: only few being saved? Jesus shows in his response that it is not a matter of 

numbers, but rather the sort of person you are. We are reminded to be careful; to avoid being 

complacent about our own faith and religious practice. There is an urgency in Jesus’s teaching here 

that links directly to Isaiah, for he speaks of a time when all will be gathered into God’s kingdom 

feast, but those who take their faith for granted may find themselves shut out.  

There are many steps to make today. Look at e.g. this Sunday 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! 

I ask for your help to find a small room for rent: We will have our volunteers from Hungary who 

are going to serve in our cultural heritage programs from the 1 September. They are a young married 

couple, both are teachers, serving in a program like the Peace Corp. We are under pressure, since we 

have just realised, that the planned accommodation is not working. Even an accommodation for the 

first month would be a real help for us! 

And a final invitation: this Sunday we have the 5PM Mass with the Regina Familae family choir, 

followed by BBQ in addition to our usual potluck supper. Please, join us! 

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 AUGUST 
That families, through their life of prayer and love, become ever more clearly schools of true human growth! 

 

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS 
August 24. 8AM-6PM Parish pilgrimage to the Martyrs’ Shrine, Midland. 25. 3:00 Family Choir 

Rehearsal, break, at 4:30 Adoration, 5PM Mass with the Regina Familae family choir, followed by 

BBQ in addition to our usual potluck supper. Join Sung Vespers after Mass, if you can. 

September 7. Café & social after the Mass at 7,30. 8. 5PM: We remember the 400th Anniversary of 

the Martyrs of Kosice, three priests from the 3 nations of Hungary, Croatia and Poland who were 

martyred for their faith. We celebrate with our regional bishop Robert Kasun and with the Polish 

and Croatian community. Please join us for the Mass and for the social after that! 15. 3PM Haitian 

Mass in Creole followed by social 20. 7PM: ROMUNGRO Gypsy Band’s Concert and gastro 

evening in our Hall 29. 5PM Mass with the Regina Familae 

From the 1st September our regular schedule is back: Office hours only from Tuesday to Saturday 9:30-

3:30. We will celebrate Masses in Hungarian on Friday evening at 7PM and Sunday 9AM and 11AM. 

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! 


