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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 magyarul vasárnap de. 9 és 11-kor, pénteken este hétkor 

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, Wednesday, Friday, 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 15. 

 „Nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, 

akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen.” 

OLVASMÁNYOK: Kiv 32,7-11. 13-14; 1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32  

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

Boldog születésnapot, Laci atya! Köszönjük a szolgálatodat a plébánián és áldjon meg az Úr 87 

születésnapodon! 

Elkezdtük az új évet, ami látszik a mostani telített hétvégén is. Egyszerre volt a cserkészvezetőink képzése, 

a ministráns táborunk, a kassai vértanúk 400 évfordulójának ünneplése (és a folytatódó felújítási munkák 

keretében a tornatermünk új LED-es világításának felszerelése.) Köszönöm azoknak, akik velünk voltatok 

a kassai vértanúk halálának 400. évfordulójának emléknapján Robert Kasun regionális püspökünkkel.  

A múlt vasárnapi Evangélium arra figyelmeztetett, hogy kell, hogy következménye legyen, ahol elengedek 

minden mást, kapcsolatokat és anyagiakat. Csak teljes elkötelezettséggel, odaadottsággal lehetséges. 

Kipróbáltad? Most vasárnap a rossz hír: el lehet veszni - a jó hír: Isten nem adja fel, hogy megtaláljon! 

(Lk15) Az „elveszett” az, akinek nincs többé kapcsolata Istennel/önmagával/életének értelmével. Aki 

ezért veszélyben van. Mikor indult valaki keresésedre? És te mikor mentél egy „elveszett” barátod után? 

(MAGTV) 

Várunk szeretettel a telített hétvégén programjaira: pénteken 7,45PM: Mesterséges intelligencia – 

beszélgetés Kajtor Domonkos jezsuita vendégünkkel. Szombaton Magyar Iskola utóbeiratkozás és őszi 

templomtakarítás (9-12,30AM között várunk önkénteseket!) Vasárnap a 11 órás misében Kajtor 

Domonkos jezsuita újítja meg szerzetesi fogadalmait. Utána Bényei András elismert kanadai magyar 

művészünk kiállításának megnyitója az Erzsébet Galériánkban, majd Karitász Díszebéd. 1:30 PM 

Irodalmi Délután Szabó Magda műveiből és beszámoló a Magyar Könyvbarátok Hagyományőrző 

Könyvtár munkásságáról.  

Kívánok szívből közösségünk minden tagjának erőt az új iskolaév kezdéséhez! 

Tamás atya 
 

A Karitász Díszebéden a menü: 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.  

  

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jhFkGNMVHK4&feature=youtu.be
https://vimeo.com/358231149
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL… 
 

Szeptember 13. 7PM: mise, majd 7,45: Mesterséges 

intelligencia – beszélgetés Kajtor Domonkos 

jezsuitával 14. A Magyar Iskola utóbeiratkozás; 9-

12,30: őszi templomtakarítás 

15. 1PM: Karitász Díszebéd. Bényei András kiállítá-

sának megnyitója. 1:30 PM Irodalmi Délután Szabó 

Magda műveiből és beszámoló a Magyar Könyvbarát-

ok Hagyományőrző Könyvtár munkásságáról. 16. 8PM: 

Indul a Scola Cantorum kórus heti próbája.17. 6:30PM: 

Rózsafüzér készítés. 

 20. 7PM: ROMUNGRO Gipsy Band: Újrahangolva 

című koncertje és gasztro estje (Információ és 

jegyrendelés: 416-693-8312, a Paraméter klubbal 

együttműködve). 8PM: Pax Romana 21. Magyar Iskola 

első tanítási nap, 12PM: Veni Sancte tanévnyitó mise 

a Magyar Iskola diákjainak és családjaiknak. 1-3PM: 

első cserkészgyűlés, 1-3PM: „Sabbath”: csendes 

meditáció a templomban 

22. Lángosvásár és Cafe vendége: Szolnoki István és 

Xenia. „Szolgálatok Vására” közösségeink 

bemutatkozásával; 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 27-29. nagycserkész őszi 

tábor 28. Helikon Gimnázium 1. tanítási napja, 6PM: 

Szüreti Mulatság 

29. 12,30: Irodalmi Délutánon színházi vetítés: 

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

magyar évkezdő mise (St Joseph plébánián). 

Október 1. 1PM: Házasok Klubja 3. 1PM: Belvárosi 

csend: Mise a Rákóczi Villában. 4. 7,30AM-7PM 

elsőpénteki lelki nap: szentségimádás 7PM: magyar 

mise, majd Taizei zenés szentségimádás 5. 6PM- 

Délvidéki Bál 6. Cafe vendége: Rákóczi Alapítvány 12. 

9-Fatimai zarándoklat a Marian Shrine-hoz, majd 12-

1PM: Rosary Rally a templomban 
 

 

 Szeptember 28-án Szüreti Mulatság 6PM. A megújuló mulatságra idén különösen is nagy szeretettel hívjuk a 

Magyar Iskola régi és új növendékeit és családjaikat! A bevétel az épület helyreállítását szolgálja! Zene: 

Csángó Unchained. Program: 6: Udvari zene érkezéskor; 6,30: rövid gyerek-táncház szüreti játékokkal, 

szokásokkal; 7: vacsora; 9: szőlőlopás; 10 tombola; tánc éjfélig. A vacsorát Turcsik Károly készíti. Menü: 

Májgaluska leves Vincellér módra, Villányi Pincepörkölt galuskával (lábszár pörkölt + gomba + füstölt 

szalonna), kovászos uborka, csirkemell Somlói módra (sonkás, zöldséges fehérboros mártással), rétes, kávé. 

Belépő: $40 felnőtt, $15 gyerek (6-16 éves). Jegyrendelés az irodán, jegyárusítás hétközben az irodán, vasárnap 

szept. 15 és 22 az irodával szemben.  

● Őszi lelkigyakorlat! “Isten a meditáló számára a csendes, szavak nélküli, figyelmes jelenlétben észlelhető.” 

(Mustó Péter) Idén a Meditációs Lelkigyakorlat november 7-10. között kerül megrendezésre a Mount Mary 

Retreat Centre-ben (437 Wilson St E, Ancaster, ON), Forrai Tamás atya vezetésével. A lelkigyakorlat végig teljes 

csendben zajlik, így azokat hívjuk, akik ezt vállalni tudják. A lelkigyakorlat ára: $300, ami 3 éjszaka szállást és 8 

étkezést foglal magában. Kérjük az érdeklődőket, hogy a templom irodáján jelentkezzenek a nevük, telefonszá-

muk és email címük megadásával, továbbá jelezzék, ha ételalergiájuk van. Jelentkezési határidő: október 20-ig 

● október 5: Délvidéki Bál az Irish Lake Délvidéki Klub szervezésében, a Szent Erzsébet Templom Halljában. 6 

PM ajtónyitás, 7 PM vacsora. Zene: Zónai Attila. Menü: gulyásleves, töltött csirke, burgonya, saláta, sertés szelet 

gombaszósszal, dobos torta. Mesterszakács Remsei Marika. Jegyárak felnőtteknek $40, gyerekeknek 12 éves 

korig $20. Szeptember 30-ig kérjük megrendelni a jegyeket - az ajtónál nem lesz jegyárusítás. Jegyrendelés: Ja-

csó Marika 416-432-9703, mcjacso@aol.com. Fizetési módszerek: készpénz vagy e-transfer. 

„JÓ GAZDA” MÓDJÁRA… SZOLIDARITÁS A DORIÁN ÁLDOZATAIVAL 
 

 

Imádkozzunk a Dorián hurrikán áldozataiért és segítsük az újraépítést: a) Online through the Archdiocese 

of Toronto website: www.archtoronto.org; b) By phone through the Development Office – 416-934-3411; c) 

Through the parish, making cheques payable to: Name of Parish – 2019 Hurricane Dorian – Disaster Relief 

(envelopes at the exit of the church) 

Tartós Élelmiszergyűjtés a Good Shepherd Ministries számára szeptember 15 és 29 között! A szervezet 

Toronto-ban naponta mintegy 1,100 ételt oszt ki e nemes szolgálattal: segítsük őket! 

Köszönjük a tornateremben a teljes világítás megújítását a lámpákat adományozó Tóth Ferencnek és László 

Józsefnek és Glonczi Mariónak a felszerelést! 

http://www.archtoronto.org/
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Köszönjük a vasárnapi ünnepi fogadás szervezését: Linda és Gene Sazon, Meszesán Erzsébet, Házasok Klub-

ja, Szolnokiné Jaczkó Xénia és Szolnoki István, a finom pogácsáért: Molnár Magdi, Rozinka Rose, Molnár Er-

zsébet, Engyel Terézia. Köszönet a misét oly széppé tevő családi kórusnak! 

Köszönjük a Ministráns tábort a szervezőknek és segítőknek: Diósady László és Laura, Bakucz Helga és 

Márk, Gáspár Tamás, Kajtor Domonkos, Márton Ani, Szárics Anna, Szárics Melinda, Tömöry Éva.  

EGYHÁZTANÁCS 
 

Szeptember 3-án találkozott Egyháztanácsunk. Átbeszéltük a tavalyi év közös munkáját (munkamódszerünket, 

feladatok megosztását stb.); nyáron elkészült és a folyamatban lévő felújításokat; az első félév nagyobb program-

jait. Köszöntöttük Zydron Veronikát, aki, mint az ET tagja egyben az Iskolánk vezetését is magára vállalta idén. 
 

MÉDIA: SZÍV ÚJSÁG 
 

Középpontban a fegyelem: A Szív szeptemberi száma! Interjú Nényei Pál magyartanárral arról, hogy az élet-

nek és az irodalomnak miért nincs értelme. Nemeshegyi Péter SJ dolgozata arról, mit érdemes eltanulni a japá-

noktól, és mit nem. Körkérdés jezsuitákhoz, mit adjunk a kéregetőknek, Patsch Ferenc SJ az emberarcú internet-

ről. www.instagram.com/jezsuitak Nézz bele, ha meg akarod ismerni a jezsuitákat! 

OKTATÁS – Szent Erzsébet Magyar Iskola - www.szenterzsebetmagyariskola.com 

Szeptember 14-én Magyar Iskola utóbeiratkozás, 21-én Magyar Iskola első tanítási nap, 12PM: Veni Sancte 

tanévnyitó mise a Magyar Iskola diákjainak és családjaiknak. Köszönjük, hogy sokan jelentkeztek 

munkatársnak a tanításhoz: sikerrel megtörtént a felvétel! 

OKTATÁS – HELIKON – www.heliconsociety.com  

Szeptember 28-án lesz az első tanítási nap.  A regisztrációs link is működik, kérjük a szülőket, hogy minél 

előbb írassák be gyereküket.  

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. 

CSERKÉSZET  - www.facebook.com/20SzArpadVezerCsCs42SzSzentKingaCsCs 

Szeptember 21-én az első cserkészgyűlésünk 1-től 3-ig az Iskola épületében. Sorakozó az iskolaudvaron teljes 

egyenruhában, illetve első szülői megbeszélésünk d.u. 1:15-kor.  Szeptember 27-29-ig nagycserkész őszi tábor. 

A SZENTATYA SZEPTEMBERI IMASZÁNDÉKA 

Imádkozzunk, hogy a politikusok, tudósok és közgazdászok  

együtt munkálkodjanak a világ tengereinek megmentéséért. 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (15) 9:00 Ackermann Maryért; Simonka Mária felgyógyulásáért; +Horváth Zoltánért, 

évforduló; +Horváth szülőkért és testvérekért; +Lents Mihályért 11:00 Marosfalvy atya születésnapjára; Edgár 

születésnapjára; +id. Engyel Gyuláért, születésnap; +Allard Garryért; +Lents Mihályért; +Bukovec Dávidért; 

+Gilice Mihályért 5 PM for Etelka and +Pál 

Hétfő / Monday (16) Saint Cornelius and Saint Cyprian 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for 

blessings on Danny Lopez on his birthday 

Kedd / Tuesday (17) Saint Robert Bellarmine 7:30 for our +Jesuits 

Szerda / Wednesday (18) 7:30 for Jesuit vocations 

Csütörtök / Thursday (19) 7:30 for the conversion of nonbelievers 

Péntek / Friday (20) Saints Andrew Kim Tae-gon, Paul Chong Ha-sang and companions 7:30 for our 

benefactors 7 PM a magyar politikai élet megtisztulásáért 

Szombat / Saturday (21) Saint Matthew 7:30 for world peace 

Temetések: +Tóth Terézia (86) gyász szertartása szeptember 14-én, 12:30-kor lesz a Morley Bedford 

temetkezési vállalatnál. +Radványi Theodor gyászmiséje szeptember 14-én, 1 órakor lesz templomunkban. 

+Vinczer Julianna (82) felravatalozása szeptember 19-én lesz 5PM-8PM a Holy Cross temetkezési vállalatnál 

(211 Langstaff Rd), gyászmiséje pedig október 12-én, 2 órakor lesz templomunkban. +Lents Mihály (96) 

gyászmiséje szeptember 19-én, csütörtökön, 12 órakor lesz templomunkban. Virrasztás szerdán, 2-4 és 6-8 között 

a Kane temetkezési vállalatnál. 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Simkó Mihály emlékére: Diósady Levente és Klári, Fellegi 

László és Klári, Homonnay Borbála, Horváth Hédy, Jagodits Ferenc, Kenedi Imre és Ilona, Kókai Mária és 

Tibor, Némedi-Cloer Éva, Pouzár Magda, Rády-Péntek Joseph, Szűcs Béla, Zydron Margit; +Rupf László 

emlékére: Kenedi Imre és Ilona; +Szentiványi Gabriella emlékére: Pouzár Magda. 

https://jezsuitakiado.hu/cikkek/az-ertelmetlen-dolgok-a-legfontosabbak/#post-5356
http://www.instagram.com/jezsuitak
http://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
http://www.heliconsociety.com/
http://www.heliconsiciety.com/
http://www.facebook.com/20SzArpadVezerCsCs42SzSzentKingaCsCs/
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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 15, 2019 

"There will be more joy in heaven over one sinner who repents..." 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 
 

Thanks for all those who joined us at the 400
th

 Anniversary of the Martyrs of Kosice, whom we were 

remembering with our regional bishop Robert Kasun and with the Polish and Croatian community.  

This Saturday please join us after the morning Mass for a Cafe celebrating the 87
th

 birthday of Fr Les! 

Last week, Hurricane Dorian devastated the Bahamas. More than 70,000 people in the Bahamas are expected 

to need emergency assistance, including food, shelter, electricity and safe drinking water. A still unknown number 

of people are missing and at least 50 people dead. In an effort to support those who have been most directly 

impacted by Hurricane Dorian, the Archdiocese of Toronto is accepting donations in the following ways: 

a) Online through the Archdiocese of Toronto website: www.archtoronto.org; b) By phone through the 

Development Office – 416-934-3411; c) Through the parish, making cheques payable to: Name of Parish – 2019 

Hurricane Dorian – Disaster Relief. We offer our prayers for all those impacted by this tragedy. Thank you for 

your ongoing efforts to assist those in crisis. Parallel to that we start our local food drive supporting the Good 

Shepherd Ministries: Please donate conserved food (canned soup, jam, coffee, oil, sugar etc.) here between 15-

27 September! 

Our Gospel contains three parables showing God’s mercy towards sinners: that of the lost sheep; the lost coin; 

and the lost son – better known as the prodigal son. They invite us to rejoice in a God who longs to forgive us. 

No-one is beyond God’s reach: we are loved sinners who are welcomed home with great joy, regardless of how 

far we have strayed. The three parables are about seeking the lost, and the joy when they are found. Pray for this 

kind of searching and finding, which leads to rejoicing shared with others. 

God bless you and give you all you need to start the new schoolyear again!  

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. 

EDUCATE, REFLECT, ACT – FEDERAL ELECTION 2019 
Our Archdiocese is asking for engagement at the election - important topics will be shared in the coming weeks, 

see more at: https://www.archtoronto.org/election 

2. HUMAN DIGNITY FROM THE BEGINNING TO THE END OF LIFE 

We believe that the life and dignity of every person must be respected and protected at every stage and in every 

condition. Life itself is the first and most basic human right. We want to elect governments that actively work to 

shape a world where human life receives full respect at all stages and that show their commitment to justice and 

peace. That means electing governments that will abide by the freedoms of conscience and religion found in the 

Canadian Charter of Rights and Freedoms. The Charter is intended to protect all of us as citizens from being 

coerced or intimidated into taking action that goes against our conscience and our faith. 

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS 
September 14. English Cafe after the Mass at 7,30 15-27. Food Drive with the Good Shepherd 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 Family Choir  

October 4. 6,30-8PM: Ecumenical celebration of the end of the Season of Creation (St. Basil’s Parish). 

http://www.archtoronto.org/
https://www.archtoronto.org/election

