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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 8. 

 „Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a tanítványom.” 

OLVASMÁNYOK: Bölcs 9,13-18; Fil 9b-10, 12-17; Lk 14,25-33  

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

 

Most, vasárnap este 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! 

 

Ezen ünneppel szeretnénk a szeptemberi programokban a befogadást erősíteni, hogy mindenki, aki 

hozzánk betér, megtapasztalja, hogy itt szívesen látják. Ahogy az itteni iskolákban figyelnek a 

„hónap erényére”, úgy szeretnénk ebben a tanévkezdő hónapban mi is erre figyelni. Például 

szeptember 22-én tartunk egy Szolgálatok Vására című bemutatkozást, hogy mindenki jobban lássa, 

hogy milyen programokba, csoportokba tud idén bekapcsolódni. Minden javaslatot szívesen 

fogadunk, ami e téren tudja közösségünket még jobban befogadóvá tenni! 

 

A múlt vasárnapi Evangélium (Lk 14, 7-14) vendégségről szólt. Sikerült-e kevesebb „Selfiet” mutatni 

magadról (azaz valami többet, szebbet, hazugot) és inkább mást magad elé engedni?  

A mostani evangéliumban (Lk 14, 25-33) Jézus úton van tanítványaival; sőt sokan követik – egy 

darabig, az első kihívásig… Igazi tanítvány az, aki tudja, mindent érdemes letennie, ami visszahúz, 

ami leterhel. Követés az szeretet, kapcsolat, amibe te formálódsz, gazdagodsz és a másik ember is! 

Kell, hogy következménye legyen, ahol elengedek minden mást, kapcsolatokat és anyagiakat. Csak 

teljes elkötelezettséggel, odaadottsággal lehetséges. Úgy érdemes. (MAGTV) 

 

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://vimeo.com/358230621
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL… 
 

Szeptember 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. 13. 7,45: Mesterséges 

intelligencia – beszélgetés Kajtor Domonkos jezsuita 

vendégünkkel. 14. A Magyar Iskola utóbeiratkozás  

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. 

 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, 12AM: Veni Sancte tanévnyitó mise 

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

első cserkészgyűlés 

22. Lángosvásár. „Szolgálatok Vására”; 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. 

Szüreti Mulatság. 

29. 12,30: Irodalmi Délutánon színházi vetítés: 

„Kvartett”, Spiró György darabja. 3PM: Guelph-ben 
magyar évkezdő mise (St Joseph plébánián). 

 

 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 vasárnap, szeptember 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 15-i alkalmat Kajtor Domonkos jezsuita tanuló rendtag fogja vezetni. 

 Irodai nyitvatartás szeptembertől: kedd, szerda, péntek és szombaton 9:30-3:30, vasárnap: 10:00-12:30. (Hétfőn 

és csütörtökön tehát nincs irodai szolgálat!) 

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

Magyar Iskola régi és új növendékeit és családjaikat! 

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. Belépő: $40 

felnőtt, $15 gyerek (6-16 éves). Jegyrendelés az irodán, jegyárusítás hétközben az irodán, vasárnap szept. 15 és 22 

az irodával szemben. A bevétel az épület helyreállítását szolgálja! 

„JÓ GAZDA” MÓDJÁRA… 

Köszönjük az egész nyáron végzett szép kertrendezést Lang Györgynek és Andreának! Köszönjük a Magyar Iskola 

jó indításának előkészítését az iskolai titkársági szobában: Bánfi Attilának az új modern fénymásológép beállítását, 

Sznyida Balázsnak a WIFI rendszer bővítését. László Józsefnek az áramforrás kiépítését ehhez. 

OKTATÁS – Szent Erzsébet Magyar Iskola 

Szeptember 14. A Magyar Iskola utóbeiratkozás, 21. Magyar Iskola első tanítási nap, 12AM: Veni Sancte tanévnyitó mise 

a Magyar Iskola diákjainak és családjaiknak. Köszönjük, hogy sokan jelentkeztek munkatársnak a Szt. Erzsébet Magyar 

Iskola a szombati tanításhoz! Jelenleg az interjúk zajlanak. 

OKTATÁS – HELIKON 

A Helikon Társaság Magyar Nyelvvizsgát rendez október 5-én a Szent Erzsébet templomnál.  A jelentkezési határidő 

augusztus 24.  Bővebb információkért emailezzenek az education@heliconsociety.com címre vagy látogassák meg 

honlapjukat: http://www.heliconsociety.com/html/language_exams.html  

Language Exams - Helicon Society! Hungarian Language Proficiency Exams. The next accredited Hungarian language 

proficiency exams will be held on Saturday, October 5th of 2019 in Toronto, Ontario (St. Elizabeth R.C. Church, 432 

Sheppard Ave E, North York, ON M2N 3B7). The exam starts at 8 o’clock EST. The Hungarian Helicon Society, in 

association with ELTE Origó Nyelvi Centrum (ONyC) of Budapest, offers the Origó exam. www.heliconsociety.com 

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 

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

egyenruhában!  Aznap tartjuk az első szülői megbeszélésünket d.u. 1:15-kor.  Szeptember 27-29-ig nagycserkész őszi tábor. 

mailto:education@heliconsociety.com
http://www.heliconsociety.com/html/language_exams.html
http://www.heliconsociety.com/html/language_exams.html
http://www.heliconsociety.com/
http://www.heliconsiciety.com/
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CSOPORTJAINK 

A Beteglátogatók keresik fel személyesen vagy telefon útján a rászoruló, sokszor magányos időseinket. Csoportunk 

szívesen fogad új tagokat. Különösen segítene, ha Downsview vagy Etobicoke környékén lakók tudnának csatlakozni 

hozzánk. Érdeklődni/jelentkezni lehet Inokai Beánál: 905-833-2327. 

KCSP – SEGÍTSÉGGEL 

Idei ösztöndíjasunk, Xénia, a héten már el is kezdte csoportjaink felkeresését és egy első meghívás már született is:  

 „Ép Testben Ép Lélek”: Minden szerdán nyugdíjas klub 13.00-16.00 óráig a Díszteremben. A foglalkozás vége 

felé mindenkit szeretettel várok egy kis játékos, zenés, táncos foglalkozásra. Lélekben mindig Isten gyermekei maradunk. 

Idén a KCSP-s ösztöndíjasunkat férje, Szolnoki István, is elkísérte a szolgálatba. Mivel ő is szeretne aktív részese 

lenni közösségünknek, őt is nagy örömmel mutatjuk be saját szavaival: 

„Kárpátalján, a mai Ukrajnában születtem, családommal a 90’-es évek végén települtünk Magyarországra. Jelenleg a 

Zagyva és Tisza folyók találkozásánál elterülő kisvárosban, Szolnokon élek. Szeretek olvasni, főként jó sci-fiket és szépen 

rajzolok. A magyar hadikultúra, hadtörténelem gyerekkorom óta foglalkoztat, emiatt végeztem el a Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Karának történész szakát. Az Egyetem lehetőséget biztosított önvédelmi sportokban való részvételre, 

így itt négy évig shito ryu karatéztam. 

Egyetemi éveim után elhatároztam, hogy katonai hagyományőrző csoportot alapítok, melynek egyik alappillére a dicső 

magyar múlt felelevenítése, történelmi hőseink tisztelete, a másik alappillére a középkori harcművészetek megismerése, 

megismertetése, sportként való elfogadtatása.” Két programot István is felkínál már most: 

 „Harcnak Virága Régi Vitézeknek” - Középkori hadi sportok lelkes érdeklődőknek vívókódex írók tollából, 

mesterek kardjától. Edzések minden szombaton 15:00-17:00 között az Iskola tornatermében. Forgasd a kardot, légy igaz 

lovag testben és lélekben! 

 Történelem közelnézetből címmel indítanánk sorozatot. Három lenti javaslatból válasszuk ki témánkat, ezért 

kérünk visszajelzést szeptember 18-ig a szolnoki.istvan1@gmail.com címre, hogy melyikről hallana szívesen: a) 1312. 

június 15. Rozgonyi csata – Károly király próbatétele; b) A fekete sereg – a Hunyadiak hadigépezete c) Summáját írom 

Eger várának... avagy védművek a késő középkorban 

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 (8) 9:00 betegekért; Simonka Mariska felgyógyulásáért; Varga Emma felgyógyulásáért; +Miholic 

Frankért és Jánosért; +Berden Istvánért; +Szűcs Gizelláért; +Hári Ildikóért 11:00 Bátori Ferencért és Teréziáért, 62. 

házassági évforduló; a hamiltoni hívekért, a Szent István 75. templombúcsú emlékére; Bencsik Sándorért és Bencsik 

Sándornéért; Rigó Józsefért és Rigó Józsefnéért; Bencsik Máriáért; élő és +osztálytársakért; +id. Engyel Gyuláért; +Molnár 

Kathyért; +Román Mihályért és Erzsébetért; +Tréki Béláért; +Balog Jenőért 5 PM birthday blessings on Ozana Vaz; 

wedding anniversary blessings on Gertrude and Roque; for +Bernadette Carvalho; thanksgiving to Jesus and Mother Mary 

for favours received; thanksgiving to Mother Mary from Gene and Linda 

Hétfő / Monday (9) Saint Peter Claver 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Paul Mirasol 

Kedd / Tuesday (10) Blessed Francis Gárate 7:30 for our +Jesuits; blessings on Cris and Lina Caparas on their wedding 

anniversary 

Szerda / Wednesday (11) 7:30 for Jesuit vocations; blessings on Rey and Alma on their wedding anniversary 

Csütörtök / Thursday (12) 7:30 for the conversion of non-believers; for +Jun and Melanie Ofilan; for +Ngo Chun Hu, 

anniversary 

Péntek / Friday (13) Saint John Chrysostom 7:30 for our benefactors; for blessings on Olivia and Sydney; for the special 

intention of Aidan 7 PM békéért a Kárpát-medencében 

Szombat / Saturday (14) The Exaltation of the Holy Cross 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; for blessings on 

Virgie Ofilan on her 70th birthday; for +Ernesto Rodriguez; for +Susana Rodriguez Young; for +Ignacio Young 

Keresztelő: Imádkozzunk a közösségünkben megkeresztelt Fecső Orsolya, Gulyás Janette, Horváth Anthony, 

Oláh Rubina, Rontó Renato, Rusznyák Dezső, Rusznyák Molly, és Tonciu-Valadez Shane  
gyermekekért s családjaikért, hogy növekedhessenek a keresztény hitben! 

Temetések: +Horváth Tibor (55), +dr. Haraszthy Dénes (95), +Magyari Mária (91); +Simkó Mihály (83) gyászmiséje 

szeptember 7-én, 2 órakor lesz templomunkban. +Rupf László (82) gyászmiséje szeptember 10-én, 11 órakor lesz temp-

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

Esküvői hirdetés (3): Gáspár Zsolt és Káló Erzsébet szentségi házasságra lép templomunkban  

szeptember 14-én 16 órakor 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Simkó Mihály emlékére: Balogh Alexander. 

mailto:szolnoki.istvan1@gmail.com
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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 8, 2019 

"Whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple." 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

We celebrate all the Grandparents September 8th! With their strength and wisdom, 

Grandparents are an important part of our Catholic life. 

A special welcome on this Sunday 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! 

In the Gospel last Sunday, Jesus was teaching and challenging us to be humble, letting the other before us. 

Did you try it? Surely, Christ’s call on route to Jerusalem (Lk 14,25-33) is a radical one.  Imagine as a 

great crowd accompanied Jesus on his way: Jesus was on the road to Jerusalem. With hindsight, we know 

this would lead him to the cross. Many of those travelling with him did not know where he was going; they 

were simply following him enthusiastically. Jesus knew what was awaiting him and that life would not be 

easy for his disciples. We know the gravity of this calling, one requiring total commitment.  Indifference to 

all the things that distract us is the way of the disciple, also in our letting go of them. 

God bless you and give you all you need to start 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 

1. THE ENVIRONMENT CARING FOR OUR COMMON HOME 

When it comes to the environment, Pope Francis calls us to have a personal change of heart and a collective 

transformation that responds to “both the cry of the earth and the cry of the poor.” In his encyclical Laudato 

Si’, On Care for Our Common Home, he issues an urgent challenge to all of us “to protect our common 

home … to bring the whole human family together to seek a sustainable and integral development, for we 

know that things can change.” While Earth is our common home, we continue to act in a way that damages 

our relationship with it by harming the environment. This also damages our relationship with those around 

us, especially the most vulnerable in our society. To bring about positive change, individuals, families and 

communities can make a difference in small yet significant ways. This includes making sustainable choices, 

reducing waste and changing our lifestyle when needed.  

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS 
September 8. 5PM: 400

th
 Anniversary of the Martyrs of Kosice Mass with our regional bishop Robert 

Kasun 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 
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.stmichaelscatherdral.com/live
http://www.heliconsiciety.com/

