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
HU: www.stetoronto.org; ENG: 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. október 13.
„Hited meggyógyított téged!”
OLVASMÁNYOK: 2Kir 5,14-17; 2Tim 2,8-13; Lk 17,11-19
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Kívánunk közösségünk minden tagjának áldott Hálaadási ünnepet, hogy a hétköznapokban is
észrevesszük a jót és tudjunk hálát adni minden jó adójának, Istenünknek! A hálaadás hétvégi misén
azzal szeretnénk hálát adni, hogy a mise előtt nemcsak kántorunk szép orgonajátéka, hanem a hazai és
az itteni választásokért mondunk közösen rózsafűzért. Ez segíti azt is, hogy félre tudjuk tenni a
beszélgetést, a mással foglalkozást és rá tudjunk készülni a szentmisére. Kapcsolódjatok be!
Várunk szeretettel szombaton 9-től Fatimai zarándoklat a templomtól a Marian Shrine-hoz, majd 121PM: Rosary Rally a templomban. Délután várunk különösen nagy szeretettel öt órától a Művészetek
Éjszakájára, benne 7PM: Régi idők Kormoránja - A régi Kormorán együttes tagjai egy '56 emlékére
készült műsorral állnak a közönség elé, ami méltó emlékezés '56 hőseire. (A koncertre belépő: $30 foglalás, rendelés útján vagy $35 ajtónál. Info: 416-693-8312 Bede Fazekas Zsolt)
E hetekben figyeljünk továbbra is a Dél-Amerikával foglalkozó („amazóniai”) zsinatra, hiszen
Egyházunk helyi megújulásának fontos lépése ez! Imádkozzunk, hogy a Lélekre figyelmesen
dönthessenek a résztvevők!
Elmúlt vasárnap a mustármagról és a növekedésről szólt. Tapasztaltál ilyet a saját életedben? Tudtál
hálát adni érte? A mostani evangéliumban a gyógyulás iránti vágy és hálaadás a központi témánk.
Miért az idegen Námán és miért a szamaritánus köszöni meg? Talán mert tudják, hogy a gyógyulás
„nem jár nekik”. Ezt ajándékba kapják és úgy is fogadják el Istentől! (MAGTV)
Mit köszöntél meg életedben igazán Istennek? Hol van most szükséged gyógyulásra?
Kívánok szívből közösségünknek áldott szép őszi hétvégét!
Tamás atya
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL…
Lángosvásár, majd 1PM: „Hangyaboly” című
Október
12. 9-től Fatimai zarándoklat a templomtól a színpadi előadás. 2 PM: kosárlabda.
Marian Shrine-hoz, majd 12-1PM: Rosary Rally a November
templomban. 5PM: Művészetek Éjszakája, benne 1. Mindenszentek ünnepe. 7PM: hallottjainkra
emlékező mise, taize-i énekkel szentségimádás
7PM: Kormorán koncert: „Forr a dalom”
2-3. Bazár 9-2PM
13. 11AM: Hálaadási mise, bérmálási felkészítő
18. 8 PM: Pax Romana: Simándi Ágnes irodalmi 2. 6PM: Irish Dance Evening „Ceili” 7PM:
emlékest 19. 2PM: Leánycserkész jubi, Kalmusz Felicián csellóművész koncertje
3. 12-1PM: Ministráns és ifjúsági találkozó. 12,30:
Cserkészvacsora
20. Gyűjtés a Világmisszió javára, egyházmegyei „Test és Lélek”: Csontritkulás (Oszteoporózis)
felmérés a misékre járók számáról. 12-4,30 Elsőál- 7. 1PM: Belvárosi Mise (Rákóczi Villa)
dozási felkészítő; Süteményvásár a dévai gyerekek 7-10. Meditációs lelkigyakorlat (Ancaster)
számára. 12,30: Helikon 56-os műsora, 2PM: 56-os 9. 7PM: Sportvacsora
10. 11AM-5PM: Egyháztanács lelkinapja
megemlékezés (Magyar Ház)
25. 7 órás mise után karizmatikus szentségimádás; 15. 8 PM: Pax Romana: Alapfogalmaink
7.30PM: Hunyadiak hadserege és hatalma, beszél- 17. 11AM: Szent Erzsébet búcsú
22. 7PM mise, majd karizmatikus szentségimádás
getés történelmünkről Szolnoki István történésszel.
27. Egyházmegyei felmérés a misékre járók 24. 11AM: mise, majd bérmálási felkészítő
számáról.
Mária
Kongregáció
gyűlése;
● Október 19, 6PM a nagyhagyományú cserkész vacsoránk. Menü: Hagyományos cserkészgulyás, bécsi
szelet, rétes, kávé. Program: gyermek táncház, cserkészek műsora, diavetítés, diszkó. Jegyek ára: felnőtt $40,
diák $20, kiscserkész és 6 év alatti gyermek $10, Védnök: $75 (1 tiszteletjeggyel) Jegyrendelés:
toronto.cserkesz@gmail.com címen vagy a (416) 300-9305 vagy Facebook Event: 2019 Gulyás vacsora.
● Október 19/20 és 26/27-én történik egyházmegyénk minden templomában a résztvevők megszámolása a
miséken. E statisztika fontos az egyházmegyei tervezés és a mi reflexiónk szempontjából is. Kérünk, hogy
legyetek velünk ezeken a hétvégeken – azért is – hogy megmutassuk közösségünk erejét!
● Október 27: Freedom Reborn! A visegrádi országok közös megemlékezése a 30 évvel ezelőtti kommunizmus bukásáról. Toronto Sinfonietta Orchestra, Novi Singers and Ryerson University Choir és ismert nemzeti előadóművészek koncertje a St. Andrew's templomban (73 Simcoe Street. Szükséges az előzetes regisztráció: Eventbrite/Fredom Reborn.
„JÓ GAZDA” MÓDJÁRA… AZ EGYHÁZTANÁCS ÜLÉSÉRŐL
Október 8-án tartott ülésén az Egyháztanács megvitatta és elfogadta a féléves pénzügyi beszámolót (lásd
lent a részletek). Áttekintette a felújításokat, különös tekintettel az újabb közösségi célokat befogadó termek
kérdésére. A Műszaki bizottság javaslata alapján megvitatta a garázstető beépítés körüli technikai
kérdéseket, támogatta ezek technikai vizsgálatát. Ezek alapján örömmel elfogadta a jezsuita közösség azon
felajánlását, hogy az 1. emeleti két termet használjuk a jövőben közösségi célokra. (A jelenlegi jezsuita
rendházi konyhája és étkezője a valamikor nagyobb jezsuita közösség számára készült, amit a kisebb
létszámmal könnyen el tudunk helyezni az emeleti részen. Ahogy az elmúlt években már sokszor kellett a
hétvégi sűrű programok alatt ezeket közösségi (tanári, cserkész, egyháztanácsi, bérmálkozási stb. célra
használni), úgy most ezek számára átadjuk egészében e két termet. Az Egyháztanács megvitatta az évkezdő
programokat és az előttünk álló őszi feladatokat. Mint ismert, a Szüreti Bált le kellett mondani, mert nem
volt elég jelentkező, ezért néhány fontos alapelvet próbáltunk meghatározni: szeretnénk folyamatosan
reflektálni arra, hogy mit miért csinálunk, érdemes-e, van-e lelkipásztori gyümölcse? Kimondtuk, hogy nem
kell tartani minden áron azon programokat, ahol nincs stabil mozgató csoport egy program mögött, ami
nagyon megterheli az irodai csapatot vagy ahol a programnak nincs közösségépítő és lelkipásztori
gyümölcse. Ezek alapján szeretnénk alakítani a Szüreti Bált és a Szilveszteri Estét.
Köszönjük továbbá Turcsik Károlynak, Horváth Lajosnak és Glonczi Máriónak, akik gépi tisztítással csodálatosan megújították a díszterem padlóját.
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: www.archtoronto.org/election
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„JÓ GAZDA” MÓDJÁRA… FÉLÉVES GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ
Féléves gazdasági beszámolónkat a Pénzügyi Bizottság, majd az Egyháztanács megtárgyalta és elfogadta,
ez alapján lett beadva az egyházmegye számára. Örömmel jelezzük, hogy a költségvetésünk egyensúlyban
áll, összesen 369,000 dollár bevételünk és 295,000 dollár kiadásunk volt, mely 74,000 pozitív eredményt
jelent a pénzeszközök növekedésével. Az éves tervhez képest a bevételek 43%-ban, a kiadások 35%-ban
alakultak. A tervhez képesti legjelentősebb eltérés az épületfenntartási, -megújítási, -beruházási soron tapasztalható, hiszen a legnagyobb kiadást igénylő beruházás a tetőfelújítás, illetve az ehhez kapcsolódó garázstetőbeépítés jelentette volna. A nagyobb beruházások átgondolása, további műszaki megvalósíthatóság vizsgálása, elemzése kapcsán a feladatok áttolódnak a 2020 évre, mivel más, egyszerűbben és
olcsóbban való megoldásokat keresünk.
Az első félévi épülettel kapcsolatos kiadások között az általános közüzemi, biztosítás, adó, szemétszállítási,
hóeltakarítási, fenntartási-takarítási kiadások mellett megjelenő nagyobb felújítási költségek voltak: egy új
A/C egység beszerelése, az A/C befúvó rendszer alapos tisztítása, a díszterem parkettájának újra-csiszolása,
energiatakarékossági lámpa- és izzócserék, új elektromos vezetékek telepítése, tűzbiztonságnak való
megfelelés miatti kiegészítések, új alagsori szoba kialakítása, festések az épület több pontján, templom
hangosítás, hall új pohárkészlet és vizes takarítógép beszerzése jelentette. Mindezekben sok jótékony
segítséget is kaptunk, hálás köszönet érte. Az energiatakarékosság terén léptünk tovább: a) az első félév
számlái már mutatják a jelentős rezsi emelkedést. b) Ezt csak kisebb mértékben fogják csökkenteni a LEDes átalakítások, de azért ezt folytatjuk. Ennek keretében történt meg a tornaterem lámpáinak cseréje. c)
Bekapcsoltunk egy egyházmegyei energiatakarékossági programba, ami reméljük, hogy további hasznos
ötleteket fog adni mind a felújításhoz, mind a kanadai pályázatokhoz. Emellett megtörtént biztosítások
reflexiója Tom Perry segítségével. Jó hír, hogy alapvetően rendezetten működünk és idén is sikerült több
területet kitisztítani. Idén 150 ezer dollár megtakarítást tudtunk betenni a nagyobb kamatozású érsekségi
alapba az első félévben. Mindezt köszönhetjük az apró megtakarításoknak, a jobb tervezésnek és a hívek
további nagylelkű támogatásának. Az idei évben már 66,500CAD gyűlt össze a felújítási munkákra
(Building Fond), ezen túl volt egy sikeres kanadai accessibility pályázatunk a lift felújítására 10,000CAD
értékben. Kérjük, hogy aki lát kanadai (!) pályázatokat, az jelezze az irodán!
Köszönjük a Pénzügyi Tanácsnak (Varga Tamás elnök, Bonnay László és Vásárhelyi Péternek), illetve
Reitner Bea könyvelőnknek a precíz szakmai munkát!
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 (13) 9:00 Hegedűs Éváért; +Darabánt Margitért és élő és +családtagjaiért; +Szilágyi Zoltánért és élő és
+családtagjaiért; a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért 11:00 hálából; Berger Mária felgyógyulásáért; Kovács Klári születésnapjára; Prokec és Pataki családok élő és +tagjaiért; Pollák és Bohács családok élő és +tagjaiért; a Házasok Klubja
+tagjaiért; Hermann Józsefért és a gyászoló családért; +Hermann Ann-ért és családjáért; +Szentiványi Györgyért és Gabrielláért; +Peterdy Máriáért, Mihályért és Katalinért
5 PM birthday blessings on Marion Castellino; for +Florencio Viola
Hétfő / Monday (14) Thanksgiving Day; Saint John Ogilvie 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for
+Florencio Viola; thanksgiving from Gene and Linda and family; for blessings on Fr Suarez and Fr Shannon
Kedd / Tuesday (15) Saint Teresa of Jesus 7:30 for our +Jesuits; for +Florencio Viola; for +Rosario Viola; for blessings
on Fr Tamas and Fr Marosfalvy; for the health and welfare of Arvi and Anna Barboza; good health and happiness of
Sharmila and Mario Colaco and Family; blessings on Simone Carvalho and Family; for +Florinda Moraes
Szerda / Wednesday (16) Szent Hedvig szerzetesnő; Saint Marguerite d’Youville 7:30 for Jesuit vocations; for
+Florencio Viola; for +Chi Ming Lopez; for blessings on Jun Fabella on his birthday
Csütörtök / Thursday (17) Saint Ignatius of Antioch 7:30 for the conversion of non-believers; for +Florencio Viola; for
strength and blessings on Merlie and her family; for blessings on Alma Patricio on her birthday
Péntek / Friday (18) Saint Luke 7:30 for our benefactors; for +Florencio Viola; for Éva and Zoltán, anniversary; for
blessings of good health on Margarita Flores; for blessings on Susan Pablo on her birthday 7 PM a magyar politikusok
megtéréséért
Szombat / Saturday (19) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; for +Florencio Viola
Temetések: +Ádám István (46) gyász-szertartása október 11-én lesz 3 órakor a York temetőben. +Vinczer Julianna (82)
gyászmiséje október 12-én lesz 2 órakor templomunkban. Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Vinczer
Julianna emlékére: Diosady Levente és Klára.
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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
October 13, 2019
"Your faith has made you well!"
DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Please join us this Saturday 12-1PM for the Rosary Rally in our Church. We can pray together for this
country, for the Synod on Amazonas and for your intention!
The focus of the Synod of Bishops for the Pan-Amazon Region in Rome is witnessing to the realities of the
Amazonian peoples and their wisdom demands the attention and participation of the whole Church. It seeks
‘new paths for the Church and for an integral ecology. Follow the Synod and pray for it!
With my prayer,
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
6. POVERTY INCOME INSECURITY, FOOD INSECURITY AND HOMELESSNESS
Canada’s poverty level has been declining in recent years but remains high in many communities across the
country. In 2017, 3.4 million Canadians (9.5%) lived below the poverty line (down from 10.6% in 2016).
That includes 622,000 children (9%) under the age of 18. The Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) reports that the poverty rate for the working-age population in Canada is well above
the average for the world’s wealthiest industrialized countries. The human cost of poverty is staggering:
broken families, children underachieving or failing in school, chronic homelessness, health problems and
more.

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS
October 12. 12-1PM: Rosary Rally in our Church 20. World Mission Sunday collection. November 1. Adoration
with taize songs 2-3. Bazaar 2. 6PM: Irish Dance Evening „Ceili” 7PM: concert of Kalmusz Felicián 17. 11AM:
Parish feast of St Elizabeth 22. 7,30PM: Charismatic Adoration December 1. 11AM: bilingual Mass followed by
“Dining with the Saints” – cultural and gastro program sharing traditions of those ethnic groups who attend our parish
Community, details bellow.
October 27th: Freedom Reborn! On the 30 anniversary Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia are
celebrating together the peaceful transition to democracy. Join us at a unique concert featuring some of the timeless
classical music masterpieces originated in our countries performed by the Toronto Sinfonietta Orchestra, Novi Singers
and Ryerson University Choir and renowned respective national soloists. (St. Andrew's Church, 73 Simcoe
Street. Please register on Eventbrite/Freedom Reborn.)
November 9. Do you have questions about Church-history? Come and listen the lecture of Fr Seamus Hogan on the
9th November 9,30AM-3PM. Light in the darkness: Debunking black legends of the Catholic Church in History at St
Augustine's Scarborough campus (2661 Kingston Rd.)
Dec. 1st 11AM: bilingual Mass followed by “Dining with the Saints” – cultural and gastro program sharing traditions
of those ethnic groups who attend our parish Community. We invite you to come together and share with one another
our favourite dishes and songs from our ancestral homeland. Those interested please contact our office!
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