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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 22. 

 „Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű.” 

OLVASMÁNYOK: Am 8,4-7; 1Tim 2,1-7; Lk 16,1-13  

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

 

Szeretettel hívunk a hétvége sokszínű eseményeire, különösen is péntek 7PM ROMUNGRO Gipsy Band: 

Újrahangolva című koncertjére és gasztro-estjére, szombaton 11,45PM: Veni Sancte tanévnyitó mise a 

Magyar Iskola diákjainak és családjaiknak. Vasárnap 11-es mise után Lángosvásár és Cafe vendége: 

Szolnoki István és Xenia. illetve a „Szolgálatok Vására” közösségeink bemutatkozásával; Az esti mise 

után 6PM: Versenyben a like-okért! – beszélgetés a fiatalokkal Kajtor Domonkos jezsuitával. 

 

És hogy jobban tudjuk tervezni közösségünk kiemelt, nagyobb rendezvényeit, örömmel kezdtük el 

osztani a családoknak az éves naptárunkat. Célunk, hogy a kiemelt programokat előre lássátok és hogy 

közben minden egyes hónapban bemutassuk életünk egy-egy területét. (Ez egy próba, várunk visszajelzést 

a jövő évre már most!) Fogadjátok szeretettel! 

 

Elmúlt vasárnap hallottuk a jó hírt: Isten nem adja fel, hogy megtaláljon (Lk15) Figyeltél-e arra, hogy 

életed mely része „elveszett”, hiányos, értelmét vesztett? Élő-e a hited?  

Mostani Evangélium a hétköznapi kitartásról szól: „Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű.” (MAGTV) 

Mi a te gazdagságod? Mi ezek közül a valóban fontos, ami segít a növekedésedben? És mi motivál ebben 

az évben: miben szeretnél növekedni? Vedd észre, ha céljaid kizárják egymást és most hozz döntést 

arról, hogy mire fordítod időd és energiádat! 

 

Kívánok szívből közösségünk minden tagjának erőt az új iskolaév kezdéséhez! 

Tamás atya 
 

  

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://youtu.be/71sVB53yfjA
https://vimeo.com/358464093
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL… 
 

Szeptember 20. 7PM: ROMUNGRO Gipsy Band: 

Újrahangolva című koncertje és gasztro estje 

(Információ és jegyrendelés: 416-693-8312, a 

Paraméter klubbal együttműködve). 21. Magyar Iskola 

első tanítási nap, 11,45PM: 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. 6PM: Versenyben a like-okért! – 

beszélgetés Kajtor Domonkossal. 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 9. 

7PM: Fizika és fotóművészet (Mérnökegyesület) 12. 

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

1PM: Rosary Rally a templomban. 7PM: Kormorán 

koncert: „Forr a dalom” 18. 8 PM: Pax Romana: 

Simándi Ágnes emlékest. 

 

 Szeptember 22. 6PM: Versenyben a like-okért! Várjuk azokat a fiatalokat (14/15-évtől egyetemistákig), akiket 

érdekelnek olyan témák, mint a közösségi média az életemben… a megfoghatatlan és láthatatlan valóság… a 

technika (mesterséges intelligencia) és én. A beszélgetést vezeti Kajtor Domonkos jezsuita vendégünk. 

● Szeptember 26. 7PM: “Ki tudja, látsz-e még?” Egy Karády történet - A szabadkai Népszínház Szab-Way 

színházi szervezete bemutatásában. (Karády: Kalmár Zsuzsa; zongorista: Juhász Rafael) Az előadás ingyenes, de 

a szervezők adományt fogadnak el az előadásra. A nagyobb adományokhoz tudnak tax receipt-et is adni.  
 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, 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 és -árusítás hétközben az irodán, vasárnap szeptember 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. 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. Jegyek korlátolt 

mennyiségben a templomirodán is kaphatóak. 

 

INDUL AZ ELSŐÁLDOZÁSI ÉS BÉRMÁLÁSI FELKÉSZÍTŐ 

Indul a bérmálási felkészítő! Várjuk azon fiatalokat, akik elmúltak 14 évesek és szeretnének közösen elmélyül-

ni hitükben, megosztva kérdéseiket és tapasztalataikat! Jelentkezés Tamás atyánál vagy az irodán október 30-

ig. Szeretettel várjuk a bérmálkozásra készülőket és szüleiket az első találkozásra október 13-én vasárnap a 11 

órás szentmisére és utána következő bevezető beszélgetésre. 

Kezdődnek az elsőáldozási felkészítők. Várjuk a hétéven felüli gyerekeket (második osztályos), akik katolikus 

iskolarendszerben és nyolc éven felülieket, akik más iskolarendszerben vannak. Szülői értekezlet és beiratkozás: 

szombat szeptember 28, 1-2 PM. A felkészítők minden hónap harmadik vasárnapján lesznek 11-4:30. 
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 „JÓ GAZDA” MÓDJÁRA…  
 

Köszönjük az őszi rendezésben résztvevők segítségét: a Molnár, Borbély és Csiszér családok segítségét 

a templomi nagytakarításban, Molnár Endre segítségét a tornaterem festésében, Tekse Csaba segítségét a cser-

kész kisraktár szigetelésében és Mariónak, aki mindezt előkészítette. Köszönjük a Karitász Jótékonysági Ebéd 

támogatását és annak szervezését a szakácsoknak, terítőknek és felszolgálóknak egyaránt! 

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! 

Bényei András kiállítása megtekinthető november közepéig. Az alkotások megvásárolhatók, a vételár 

20%-ával a plébániánk felújítását támogatja a művész. Érdeklődjön az irodán. 

KÉSZÜLJ TUDATOSAN: FEDERAL ELECTION 2019 
Torontói egyházmegyénk különösen is bíztat a választásra való tudatos felkészülésre. Ezen hetekben egy-egy 

fontos témát ajánlj megfontolásra. A 4. oldalon a teljes szöveg: https://www.archtoronto.org/election 
 

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

Szeptember 21-én Magyar Iskola első tanítási nap, 12PM: Veni Sancte tanévnyitó mise a Magyar Iskola 

diákjainak és családjaiknak.  

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. Helikon felnőtt magyar nyelvosztályok indulnak szeptembertől több szinten.  

További információ:  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 tengerek megmentéséért. 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (22) 9:00 +id. Deutsch Lajosért, születésnap.11:00 Gilice Erzsébet felgyógyulásáért; a Mária Kongregáció élő és 

+tagjaiért; +Kovács Erzsébetért; +elfelejtett lelkekért; +Adorján Józsefért; +Bálint Ilonáért és élő családtagjaiért; +Kiss Mihályért és 

családjáért; +Gulbán Máriáért; +Révi Gáborért, 3. évforduló; +Lents Mihályért; +Allard Gerryért; +ifj. Soós Andrásért és Lászlóért; 

+Udvari Máriáért 5 PM for +Florencio Viola 

Hétfő / Monday (23) Saint Pius of Pietrelcina 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Florencio Viola 

Kedd / Tuesday (24) Szent Gellért püspök és vértanú 7:30 for our +Jesuits; for +Florencio Viola; for the wellbeing and intentions of 

Ivan Jeganathan and family 

Szerda / Wednesday (25) 7:30 for Jesuit vocations; for +Florencio Viola 

Csütörtök / Thursday (26) Saint John de Brébeuf, Isaac Jogues and Companions 7:30 for the conversion of non-believers; for 

blessings on Seny Zamora on her birthday; for +Florencio Viola; for the wellbeing and intentions of Damien Jeganathan and family 

Péntek / Friday (27) Saint Vincent de Paul 7:30 for our benefactors; for +Florencio Viola; for +Michael Lents; for the wellbeing and 

intentions of Harry Jeganathan and family 7 PM a magyar politikusok megtéréséért 

Szombat / Saturday (28) Mangin Szent Leó áldozópap és társai, vértanúk 7:30 for world peace; for +Florencio Viola; for blessings 

on Pat Fabella on her birthday; for Etelka and +Pál 

Esküvő: Gáspár Zsolt és Káló Erzsébet 

Temetések: +Vinczer Julianna (82) urna elhelyezése szeptember 24-én, 2 órakor lesz a Holy Cross temetőben (8361 Yonge St.), 

gyászmiséje pedig október 12-én, 2 órakor, templomunkban. +Hammer Ilona (93) gyász szertartása szeptember 27-én, 11 órakor lesz a 

York temetőben. 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Lents Mihály emlékére: Ábrahám Szabó Gizella, Birinyi György és Irén, Bogdán 

Rózsa, Csizmazia Todd, Dala Imre, Deutsch Ilona, Diosady Levente és Klári, Dózsa Erzsébet, Duller Julia Morrison, Elek Rozina, Eric 

Lynn John Lisa Polgár, Fedor Anna, Forrai Gáspár és Levente, Gáspár Gyula és Vicki, Gilice család, Hári Piroska, Hermann József és 

Ann, Katona Magdolna, Koszonits Ilona, Kovács Éva és György, Kovács Frank és családja, Mali Helen, Markovits Ferenc és Erzsébet, 

Molnár Gyula, Pickó József és Mária, Rozinka Steve, Sazon Linda, Simonka Ferenc és Mária, Somlai Steve és Anna, Szárics család, 

Sztanyó László, Tóth Károly és Ilonka, Várfi István, Zydron Margit. 

+Chanádi Alfréd emlékére: felesége Erzsébet és fia Dániel; +Molnár Kathy emlékére: Molnár Magda; +Rupf Lászlo emlékére: 

Jagodits Ferenc. +Simkó Mihály emlékére: Gazsó Ágnes. 

 

http://www.archtoronto.org/
https://www.archtoronto.org/election
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 22, 2019 

"You cannot serve God and wealth." 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 
 

We invite you cordially this Friday evening at 7PM for the ROMUNGRO Gypsy Band’s Concert and gastro 

evening in our Hall. Saturday at 11,45 join us at the Veni Sancte Mass of our Heritage School.  

Last week our Gospel was showing God’s mercy towards sinners: that of the lost sheep; the lost coin; and the 

lost son – better known as the prodigal son. This Sunday I can ponder: what are my genuine riches? ((Lk 16,10-

13) They may be related to friendship, family, a fulfilling job ... Try to collect them & give thanks to the Lord 

asking to focus on what really matters: God deepening his life in you 

 

God bless you and give you all you need!  

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 

3. INDIGENOUS ISSUES WORKING TOWARDS RECONCILIATION 

Many Canadians see reconciliation with Indigenous peoples – First Nations, Inuit and Métis – as a priority. As a 

country, we can restore positive relationships and move forward together. Voting responsibly means engaging in 

dialogue with Indigenous communities on ways to reduce poverty and ensure adequate funding for education, 

health care, clean water and housing. To continue this work, governments are asked to meaningfully consider the 

final report of the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls inquiry and the calls to action from the 

Truth and Reconciliation Commission. All levels of government, but especially the federal government, can work 

to strengthen employment and income security in order to support reconciliation with Indigenous peoples. 

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS 
September 15-27. Food Drive with the Good Shepherd 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). 

Celebrate Your Marriage with a Worldwide Marriage Encounter Weekend! A Weekend of discovery…a 

lifetime of love!  Worldwide Marriage Encounter is a weekend getaway that helps married couples rediscover 

themselves as individuals and as a couple. The Weekend format helps couples communicate openly and honestly 

without group sharing, therapy or marriage counselling. October 25-27, 2019 - Four Points Sheraton (Argentia 

Road), Mississauga, ON. Information and application: www.wwme.org or contact: Gerard & Marge McCauley 

at gerard.marge@rogers.com or (905) 792-1925. 

Join the Lectio Divina with Cardinal Collins on the first Sundays at St Michael’s Cathedral 7,30-8,18pm. 

Attend in person, or watch at www.stmichaelscatherdral.com/live. Hungarian Language classes for adults start 

again from September, organised by the Helicon Society. Information: http://www.heliconsociety.com or call 

Ilona Sándor: 416 557 7732. 

https://www.archtoronto.org/election
http://www.wwme.org/
mailto:gerard.marge@rogers.com
http://www.stmichaelscatherdral.com/live
http://www.heliconsiciety.com/

