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 29.
„Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.”
OLVASMÁNYOK: Am 6,1a. 4-7; 1Tim 6,11-16; Lk 16,19-31
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Isten hozta közösségünkben a Helikon Gimnázium 9-10 évfolyamát az 1. tanítási napjukon!
Imádkozzunk azért, hogy ezzel az együttműködéssel is tudjuk hosszú távon a torontói magyar oktatást
erősíteni! Vasárnap a mise után, 12,30: Irodalmi Délutánon „Kvartett”, Spiró György darabját láthatjuk
közösen. Az elmúlt évad egyik legjobb hazai színházi előadásaként számon tartott darabot egy minőségi
felvételről láthatjuk a Főkonzulátus jóvoltából. A programot bevezeti Sándor Ilona.
Elmúlt vasárnap Evangéliuma a hétköznapi kitartásról szólt: „Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű.”
Megpróbáltad? Most a gazdag emberről és a szegény Lázárról szóló példabeszédet olvassuk. (Lk 16, 1931) Mit vétett el a gazdag? Nem vette észre a szegényt: közömbös maradt. Pedig tudott volna könnyen
segíteni, de ehhez magabiztos tekintetét lefelé kellett volna fordítani, engedni, hogy megérintse a másik
baja. Mindent birtokolni akart, márpedig a személyes kapcsolat, a megérintettség nem birtokolható (ezért
nem volt érdekes számára). (MAGTV)
Gondold át, hogy hol van szakadék, közömbösség életedben egy másik ember felé? Mit tehetsz ennek
áthidalásáért?
Ezen a hétvégén Kanada szerte gyűjtünk a szegény. északi kanadai egyházmegyék missziós munkájának
támogatására: Needs of the Church in Canada www.cccb.ca. Segíts, ha tudsz! Ezen a héten van a
105th World Day of Migrants and Refugees: imádkozzunk azért, hogy békésebb, igazságosabb és
ökológiai szempontból is fenntarthatóbb legyen a világunk, így a nemzetek megmaradhassanak
szülőföldjükön!
Kívánok szívből közösségünknek áldott szép őszi hétvégét!
Tamás atya
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL…
Szeptember 27. 8-9PM: Karizmatikus Szentségimádás
27-29. nagycserkész őszi tábor 28. Helikon Gimnázium
1. tanítási napja.
29. gyűjtés a kanadai Egyház javára. 12,30: Irodalmi
Délutánon színházi vetítés: „Kvartett”, Spiró György
darabja. 3PM: Guelph-ben magyar évkezdő mise (St
Joseph plébánián).
Október 1. 1PM: Házasok Klubja 6,30PM: Rózsafüzér
készítés 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. 12PM:
"Rákóczi szellemében" 2-3PM: Life Chain: Táblák
kaphatóak az irodán. Pray silently for an hour while at
Bayview/Sheppard corner to remind us of the inherent
dignity of every human being.
9. 7PM: Fizika és fotóművészet (Mérnökegyesület) 12.
9-Fatimai zarándoklat a Marian Shrine-hoz, majd 121PM: Rosary Rally a templomban. 7PM: Kormorán
koncert: „Forr a dalom” 18. 8 PM: Pax Romana:
Simándi Ágnes emlékest.

● 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, dobostorta. Mesterszakács Remsei Marika. Jegyárak felnőtteknek $40, gyerekeknek 12 éves korig $20. Szeptember 30-ig kérjük megrendelni a jegyeket - az ajtónál nem lesz jegyárusítás. Jegyrendelés: Jacsó
Marika 416-432-9703, mcjacso@aol.com. Fizetési módszerek: készpénz vagy e-transfer. Jegyek korlátolt menynyiségben a templomirodán is kapható.
● október 6. 12AM: "Rákóczi szellemében" -versek, dalok, visszaemlékezések. Előadók: Csadi Zoltán, Koncz
Krista, Varga Anita (Művészek Erdélyből és Felvidékről), majd Dokumentumfilm a Rákóczi Mozgótábor 26 éves
múltjáról. Fővédnökök: Dr. Ódor Bálint nagykövet, Palkovits Valér főkonzul, Balla Sándor KMKT alelnök
● 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
INDUL AZ ELSŐÁLDOZÁSI ÉS BÉRMÁLÁSI FELKÉSZÍTŐ
Indul a bérmálási felkészítő! Várjuk azon fiatalokat, akik elmúltak 14 évesek és szeretnének közösen elmélyülni hitükben, megosztva kérdéseiket és tapasztalataikat! Jelentkezés Tamás atyánál vagy az irodán szeptember
30-ig. Szeretettel várjuk a bérmálkozásra készülőket és szüleiket az első találkozásra október 13-án 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.
„JÓ GAZDA” MÓDJÁRA…
Köszönjük a tavaszi Share Life adományokat! Közösségünk 2018 augusztus 1 - 2019 július 31 közötti
SHARE LIFE gyűjtésének eredménye $11,670, melyből 10,120 a plébániára érkezett és került a Share Life iroda
fele átadásra; $1,550 közvetlen a Share Life irodába érkezett. Összehasonlításként: idén sikerült még többel
támogatnunk egyházmegyénk nagyszerű programjait, mint tavaly, hiszen közösségünk 2017 augusztus 1 - 2018
július 31 közötti SHARE LIFE gyűjtésének eredménye $10,820, melyből 9,720 a plébániára érkezett és került a
Share Life iroda fele átadásra; $1,100 közvetlen a Share Life irodába érkezett. Köszönet a támogatottak nevében
is!
MÉDIA: SZÍV ÚJSÁG
Középpontban a fegyelem: A Szív szeptemberi száma! Interjú Nényei Pál magyartanárral arról, hogy az
életnek és az irodalomnak miért nincs értelme. Nemeshegyi Péter SJ dolgozata arról, mit érdemes eltanulni a
japánoktól, és mit nem. Körkérdés jezsuitákhoz, mit adjunk a kéregetőknek, Patsch Ferenc SJ az emberarcú
internetről. www.instagram.com/jezsuitak Nézz bele, ha meg akarod ismerni a jezsuitákat!
2

DIAKÓNUSSZENTELÉS
Torontói egyházmegyénk szolgálatában szenteli Collins bíboros diakónussá Sutka Jánost. A magyar származású
torontói kispap többször volt vendégünk az elmúlt években. Imádkozzunk hivatásáért és azért, hogy talán
egyszer valahol tudja a magyar közösséget is szolgálni!
A szentelés november 16-án lesz a Szent Edward plébánián, ahol János a pasztorális évét töltötte.
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 – HELIKON
A Helikon Gimnáziumban most, 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
Szeptember 27-29-ig nagycserkész őszi tábor.
A SZENTATYA OKTÓBERI IMASZÁNDÉKA
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása
új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (29) 9:00 Kingáért és Ibolyáért, születésnap; Apró, Balogh és Barcza családok +tagjaiért;
+Markovits Ferencért és Annáért 11:00 Dala Imréért, születésnap; Molnár Nóráért, születésnap; Dobos Hunterért, 9. születésnap; Radocsay családért, hálából; Herman Anne felgyógyulásáért; Padányi Gyuri sikeres műtétjéért; +Hammer Ilonáért; +Oláh Bélánéért; +Nagy Erzsébetért, +Domokos Antalért, +szüleikért és testvéreikért;
+Bálint Ilonáért és élő családtagjaiért; +Lukovits Sándor édesapa születésnapjára; +Lukovits Irén édesanyáért;
+Irsai Ervin születésnapjára; +Herczog-Balogh Julianna születésnapjára; +Kovács Paliannáért; +Kovács Sándorért; +Mese Katalinért; +Kincses Katiért és Jimmyért (Guelph) 5 PM for +Florencio Viola
Hétfő / Monday (30) Saint Jerome 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Florencio Viola
Kedd / Tuesday (1) Saint Thérése of the Child Jesus 7:30 for our +Jesuits; for +Florencio Viola
Szerda / Wednesday (2) The Holy Guardian Angels 7:30 for Jesuit vocations; for +Florencio Viola
Csütörtök / Thursday (3) 7:30 for the conversion of non-believers; for +Florencio Viola
Péntek / Friday (4) Saint Francis of Assisi 7:30 for our benefactors; for +Florencio Viola 7 PM békéért a
Kárpát-medencében; +Kovács Lászlóért
Szombat / Saturday (5) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; for +Florencio Viola
Temetések: +Vinczer Julianna (82) gyászmiséje október 12-én lesz 2 órakor templomunkban.
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak:
+Radványi Theodor emlékére: Babits Katherine, Balogh Alex és Irene, Diosady Levente és Klári, Gazsó Ágnes,
Házi Anna és Jenő, Jagodits Ferenc, Katona Zoltán és Sheila, Kenedi Imre és Ilona, Mellary Andrew, Must Éva
és Mónika, Nowalowski Irene és Andrew, Sárközi Ibi, Szárics család, Zsilinszky Victor.
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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 29, 2019
"If they do not listen to Moses and the Prophets,
neither will they be convinced even if someone rises from the dead."
DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
For the month of October 2019, Pope Francis has asked that the whole Church revive her missionary awareness
and commitment: „Baptized and Sent: The Church of Christ on Mission in the World. Celebrating this month will
help us first to rediscover the missionary dimension of our faith in Jesus Christ, a faith graciously bestowed on
us in baptism. Our filial relationship with God is not something simply private, but always in relation to the
Church. Through our communion with God, Father, Son and, Holy Spirit, we, together with so many of our other
brothers and sisters, are born to new life. …” Steps of this journey: a personal encounter with Jesus living in the
Church; giving testimony of our faith; entering into missionary formation and helping missionary charity. Two
ways:
105th World Day of Migrants and Refugees. In his message, Pope Francis reminds us that “the presence of
migrants and refugees, is an invitation to recover some of those essential dimensions of our Christian existence
and our humanity that risk being overlooked in a prosperous society. That is why it is not just about migrants.
‘For if you love those who love you, what recompense will you have? Do not even the tax collectors do the
same?’ (Matt: 5:46).”
This Sunday we have the collection for the Needs of the Church in Canada www.cccb.ca Through the yearly
Bishops’ collection for the needs of the Church in Canada, an appeal is made to all Catholics to be generous in
supporting the work of their Bishops. In addition to contributions, we are also asked to pray for the work of the
Bishops and to participate in and cooperate with the various projects of the CCCB. Thank 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 OCTOBER
That the breath of the Holy Spirit engenders a new missionary “spring” in the church.

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
4. NEWCOMERS IMMIGRANTS, MIGRANTS AND REFUGEES
Canada has been enriched by successive waves of immigrants, migrants and refugees. They have come here to
start a new and better life, bringing with them skills and other gifts that improve everyone’s quality of life. Yet
many of them live a precarious existence. In his 2013 “Homily at Lampedusa,” Pope Francis warned us not to be
complacent about the plight of people on the move. “In this world of globalization, we have fallen into a
globalization of indifference. We are accustomed to the suffering of others; it doesn’t concern us.” These
newcomers to Canada – immigrants, migrants and refugees – are now part of our community. Our vote can help
ensure that the government considers their needs so they are less vulnerable.

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS
September 15-27. Food Drive with the Good Shepherd 8-9PM: Charismatic Eucharistic Adoration 29.
collection for the Needs of the Church in Canada. 5PM Mass with the Family Choir 30. 7-9PM: The art of
presence: How to slow down? Theology on Tap for young adults at the Duke of York (39 Prince Arthur Ave)
October 4. 6,30-8PM: Ecumenical celebration of the end of the Season of Creation (St. Basil’s Parish).
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