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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. szeptember 1. 

 „Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki magát megalázza, az felmagasztaltatik.” 

OLVASMÁNYOK: Sir 3,17.20. 28-29 Zsid 12,18-19. 22-24a Lk 14,1. 7-14  

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

 

A nyár végét jelzi a hosszú hétvége: jó pihenést, szép együttléteket a Labour Day-i hétvégén 

mindannyiatoknak! 

 

Köszönöm mindazoknak, akik velünk voltak a szép hagyományú Midland-i zarándoklaton az elmúlt 

hétvégén. Igyekeztünk az egész közösséget, családjaitokat is imánkban hordozni. 

 

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! 
 

A múlt vasárnap azt kérdeztem, hogy mered-e akkor is vállalni az utad, ha a többség, a 

„mainstream” másfelé akarna sodorni!  (MAGTV) A mostani Evangélium (Lk 14, 7-14) 

vendégségről szól, ami máig a találkozás és társadalmi kapcsolatépítés helye. Itt merül fel a kérdés, 

hogy hogyan látnak téged? Mit mutatsz magadról és kinek akarsz megfelelni? „Selfiet” mutatsz 

magadról (azaz valami többet, szebbet, hazugot) vagy hiszed, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagy? Ne 

máshoz mérd magad, hanem ahhoz, amire Isten hív! 

 

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://vimeo.com/346561938
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL… 
 

 

Szeptember 1.  újra lesz már reggeli 9 órás mise! 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 (részletek lent) 

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. 14. A Magyar Iskola első tanítási napja, 

utóbeiratkozás  

  

 

15. 1PM: Karitász Díszebéd. Bényei András 

kiállításának megnyitója. 

 20. 7PM: ROMUNGRO Gipsy Band: Újrahangolva 

című koncertje és gasztro estje (Információ és 

jegyrendelés: 416-693-8312, Paraméter klub). 8PM: 

Pax Romana 21. 12AM: Veni Sancte tanévnyitó mise 

a Magyar Iskola diákjainak és családjaiknak 

22. Lángosvásár. Mária Kongregáció közös áldozása és 

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

történet - A szabadkai Népszínház Szab-Way színházi 

szervezete bemutatásában. (Karády: Kalmár Zsuzsa; 

zongorista: Juhász Rafael) 27. 8-9PM: Karizmatikus 

Szentségimádás  

29. 12,30: Irodalmi Délután színházi vetítése: 

„Kvartett”, Spiró György darabja 3PM: Guelph-ben 

magyar évkezdő mise (St Joseph plébánián). 
 

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 közösségeit. Kérem, hogy legyetek velünk a misén és az azt 

követő kis fogadáson! Kérem, hogy aki tud, az hozzon jó magyar süteményt a vendégeknek! 

 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. 

Jegyárusítás vasárnaponként, szeptember 1 & 8, az irodával szemben.) 

 „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. 
 

 

„JÓ GAZDA” MÓDJÁRA… 
 

Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt vasárnap adakoztak MISSION CO-OP gyűjtés a harmadik 

világban támogatott missziós egyházmegyék, nálunk konkrétan az indiai Chanda egyházmegye helyi 

szükségletei számára gyűjtöttünk. Segítsünk mindig ott, ahol leginkább szükség van! 

  

mailto:szte.iroda@gmail.com
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OKTATÁS  

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.   

 

A Helikon Társaság szervezésében felnőtt magyar nyelvosztályok indulnak szeptembertől több szinten.  

További információ: Helikon honlapja - http://www.heliconsociety.com illetve Sándor Ilonánál - 416 557 7732. 
 

 

CSOPORTJAINK 
Köszöntjük a Nyugdíjas Klub új elnökét, Élő Vincét. Az előző elnök, Merényi Éva, Vancouverbe költözött a 

gyermekeihez. Éva 7 évig volt a Nyugdíjas Klub elnöke. Köszönjük Évának az elmúlt évek áldozatos 

munkáját! Legyen áldás élete új szakaszán is! 

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 SZEPTEMBERI IMASZÁNDÉKA 
 

Imádkozzunk, hogy a politikusok, tudósok és közgazdászok  

együtt munkálkodjanak a világ tengereinek és óceánjainak megmentéséért. 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (1) 9:00 Etelkáért és +Pálért 11:00 egyházközségünk fiataljaiért és családjaikért; hálából 

egészségesen megszületett gyermekért, Dávidért; Telekesi Irma felgyógyulásáért; +Galambosy Erzsébetért és 

Józsefért; +Wilsonért; +Csernik Erzsébetért és Gáspárért, élő és +szüleikért, és +gyermekeikért; +id. Engyel Gyuláért 

5 PM birthday blessings on Simone Carvalho; for +Bernadette Carvalho, Philomena Dcosta and Florinda Moraes 

Hétfő / Monday (2) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; birthday blessings on Cynthia Dsa 

Kedd / Tuesday (3) Saint Gregory the Great 7:30 for our +Jesuits 

Szerda / Wednesday (4) 7:30 for Jesuit vocations 

Csütörtök / Thursday (5) 7:30 for the conversion of non-believers; birthday blessings on Eugene Cordeiro & Vang 

Tran; for +Stephen Carvalho; safe travels for Peter Carvalho 

Péntek / Friday (6) 7:30 for our benefactors 7 PM +Kovács Lászlóért; Hoffmann Károlyért és Gizelláért; Kis Imréért 

és családjárt 

Szombat / Saturday (7) St. Stephen Pongrácz, St. Melchior Grodziecki and St. Mark Krizevcanin 7:30 for world 

peace 

Keresztelő: Imádkozzunk a közösségünkben megkeresztelt Galamb Hellena Rubina  

gyermekért s családjáért, hogy növekedhessenek a keresztény hitben! 

Esküvői hirdetés (2): Gáspár Zsolt és Káló Erzsébet szentségi házasságra lép templomunkban  

szeptember 14-én 16 órakor 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Adamovits Miklós emlékére: Chris Lockwood; +dr. Heim Tibor 

emlékére: Weiler Liara. 

  

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.heliconsiciety.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 

September 1, 2019 

"Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted." 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

 

The summer has almost gone but before that I wish you a peaceful Labour Day weekend!  

From the 1
st
 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. 

Many thanks who have supported generously the Mission Co-op Program. We thank Ajish 

Kumpukkal, a priest from the Chanda diocese in India, who came to us. Thanks for all those who 

helped me to prepare the BBQ after the Mass! 

In the Gospel this Sunday, Jesus is teaching and challenging us with the meal on a Sabbath day at a 

Pharisee’s house. (Lk14, 7-14) This meals and banquets were crucial moments in first-century society 

(like today). They were times when political and business affairs were conducted. Where was nothing 

without calculation (“There is no such thing as a free lunch!) Where the people played their best 

(social) role, today we would say: they shot their best selfies.  

We know it exactly what Jesus is speaking about. His parable touches into our feelings of pride or 

shame and instructs us to be humble. Invitations to his banquet show a definite preference for the 

poor and lowly. Those who could not pay back….  

 

God bless you and give you all the fruits of his Spirit for this late summer! Have a blessed long 

weekend! 
Fr Tamas 

 

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

THE HOLY FATHER’S INTENTION IN SEPTEMBER 
That politicians, scientists and economists work together 

 to protect the world’s seas and oceans. 

 

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS 
September 7. Café & social after the Mass at 7,30. 8. 5PM: We remember the 400

th
 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 27. 8-9PM: Charismatic Eucharistic Adoration 29. 5PM Mass with the Regina 

Familae 

 

Hungarian Language classes for adults start again from September, organised by the Helikon Society. Infor-

mation: http://www.heliconsociety.com or call Ilona Sándor: 416 557 7732 

http://www.heliconsiciety.com/

