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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 

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 27. 

 „Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik.” 

OLVASMÁNYOK: Sir 35,15-17. 20-22; 2Tim 4,6-8. 16-18; Lk 18,9-14.  

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

Várunk szeretettel a péntek esti hetes mise és szentségimádás után, 8PM: „Élő történelem”: Hunyadi-

ak hadserege és hatalma, beszélgetés történelmünkről Szolnoki István történésszel. Vasárnap hívunk 

1PM: „Hangyaboly” című színpadi előadásra (Irodalmi Délután), majd este ötkor a Freedom Reborn 

koncertre, ami a visegrádi országok közös megemlékezése a 30 évvel ezelőtti kommunizmus bukásáról a 

St. Andrew's templomban (73 Simcoe Street.  Regisztráció: Eventbrite/Freedom Reborn 

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! A zsinat eredményéről tartunk beszélgetést november 1. pénteken, az esti 

mise és szentségimádás után, 8 órától. Ekkor van Mindenszentek ünnepe, részleteket lásd lent. 

November 2-3-án 9-2PM Bazár! Fogadunk minden jó állapotban lévő, megtisztított házkörüli tárgyat, 

különös tekintettel a magyar hagyományokat őrzőket! A felajánlott tárgyakat irodai időben várjuk az 

irodán. 

Elmúlt vasárnap az imáról tanított Jézus. Sikerült-e ehhez csendet teremtened, ahol nem neked kell 

betöltened a csendet, inkább beengedned Istent? Ha kevés az időd, akkor talán segítenek a modern 

eszközök: iBreviary app  egyházunk zsolozsmáját kínálja fel; Pray as You Go napi rövid meditációt ad 

hallgatható formában (podcast); Living With Christ a napi olvasmányokat tartalmazza; JesuitPrayer a 

belső elcsendesedést segíti, jól használhatóan utazáskor is és a 3-Minute Retreat app és a Reimagining 

the Examen az ignáci imamódokat mutatja be. 

Jézus arra tanít e hetekben, hogy imánk kezdődjön hálaadással, legyen kitartó és épüljön valóságos éle-

tünkre, azaz legyen alázatos, tudjon elfogadni segítséget, amint a vámos teszi: (Lk 18,9-14) rábízza 

teljesen önmagát Istenre. Ehhez persze „le kell hajolni”, közel kerülni életem realitásához. Bátor 

vagy ahhoz, hogy önmagad légy Isten előtt? Alázatos vagy-e annyira, hogy ne mérd magad más-

hoz?  

Kívánok szívből közösségünknek áldott szép őszi hétvégét! 

 

Tamás atya 

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://www.eventbrite.ca/e/freedom-reborn-celebrating-30th-anniversary-of-the-fall-of-communism-tickets-64262554029?ref=enivtefor001&invite=MTc3ODA5MzMvc3p0ZS5pcm9kYUBnbWFpbC5jb20vMA%3D%3D%0A&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend
https://www.laciviltacattolica.com/four-criteria-to-interpret-the-amazon-synod/
https://www.youtube.com/watch?v=inXpmojxFPI&feature=youtu.be
http://jesuits.ca/news-detail?TN=NEWS-20190717032500
http://jesuits.ca/news-detail?TN=NEWS-20190717032500
https://apps.apple.com/fr/app/ibreviary-ts-plus/id422601705
https://apps.apple.com/us/app/pray-as-you-go/id865934048
https://apps.apple.com/ca/app/living-with-christ-canada/id1295879400
https://apps.apple.com/us/app/jesuitprayer/id540380545
https://apps.apple.com/us/app/3-minute-retreat/id323368405
https://apps.apple.com/us/app/reimagining-the-examen/id1065042173
https://apps.apple.com/us/app/reimagining-the-examen/id1065042173
https://vimeo.com/364285163
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL… 
 

Október  

25.  6,30PM: Rózsafüzér, 7PM: mise, karizmatikus 

szentségimádás; 8PM: „Élő történelem”: Hunyadi-

ak hadserege és hatalma, beszélgetés történelmünk-

ről Szolnoki István történésszel. 

27. Egyházmegyei felmérés a misékre járók 

számáról. Mária Kongregáció gyűlése; 

Lángosvásár, majd 1PM: „Hangyaboly” című 

színpadi előadás (Irodalmi Délután) 2PM: 

kosárlabda; 5PM: Freedom Reborn emlékkoncert 

(St. Andrew's templomban) 

 

November 1. Mindenszentek 6,30PM: 

Rózsafüzér, 7PM: hallottjainkért mise, taize-i 

szentségimádás, majd az Amazonasi zsinat 

eredményéről beszélgetés 

2-3. Bazár 9-2PM 

2. 6PM: Irish Dance Evening „Ceili”   

7PM: Kalmus Felicián csellóművész koncertje 

Nyári időszámítás vége! 

3. 12-1PM: Ministráns és ifjúsági találkozó. 12,30: 

„Test és Lélek”: Csontritkulás (Oszteoporózis)  

7. 1PM: Belvárosi Mise (Rákóczi Villa)  

7-10. Meditációs lelkigyakorlat (Ancaster)  

8. 6,30PM: Rózsafüzér, 7PM: mise 

9. 5:30PM: Hungaria Sportbál 

10. 11AM-5PM: Egyháztanács lelkinapja  

15. 6,30PM: Rózsafüzér, 7PM: mise, 8 PM: Pax 

Romana: Alapfogalmaink rendszere  

17. 11AM: Szent Erzsébet búcsú (nincs 9AM 

mise) és ünnepi fogadás 

22. 6,30PM: Rózsafüzér, 7PM mise, karizmatikus 

szentségimádás. 7PM: Főzőklub Székely János 

mesterszakáccsal 

24. 11AM: mise, majd bérmálási felkészítő  

 

● Hívunk szeretettel az itt fel nem is tüntetett, rendszeres lelki programjainkra:  

- A „Hordozlak” ima-szolgálat vállalásával otthonról vagy útközben tudjuk segíteni az imáinkat kérőket 

azoknak, akik ezt a vasárnapi misén kérik. Jelentkezés: Kovács Klári. 

-  Rózsafüzér-készítés a hónap 2. és 4. keddjén 6,30-8PM. Koordinátor: Szikora Erzsébet 

- Mária Kongregáció a „Mária-tisztelet” és az apostolkodás útján vezet, hogy megújult keresztény életét 

élhetünk. A hó 4 vasárnapján találkozik közös imára. Koord.: Zydron Margit 

- „Jézus Szíve” lelki nap első péntekeken: 7,30AM Mass in English, majd egész nap szentségimádás, 

6,30PM: gyóntatás és rózsafüzér; 7PM: Mise, 7,30: Taizei imaóra az 1.héten; 8-10: Pax Romana hit-

beszélgetés a hó 3 hetén, míg a hó 4. péntekén 8-9PM között karizmatikus szentségimádás, angolul. 

● "Ép testben ép lélek!"   
- Minden szerdán 15.30-16.00 között, a nyugdíjas klub keretein belül, zenés, mozgásos foglalkozás idősek-

nek. Vezeti: Szolnokiné Jaczkó Xénia KCsP  

- A hónap első vasárnapjain tarjuk Kristóf Lóránd dr egészségügyi előadásait: november 3: Csontritku-

lás (Oszteoporozis) és következményei; december 1: Palliatív kezelés. A "jó" halál kegyelme; február 2: 

Meditáció, imádság és wellness. 

● Plébániánk november folyamán szeretne különösen is megemlékezni szeretett halottainkra. Kérjük, hogy 

küldjék el az iroda címére vagy a bejáratnál kitett asztalon lévő kosárba tegyék be szeretteik nevét. Szeretett 

halottaink összegyűjtött nevei egy kosárban az oltáron lesznek, akikért mi, jezsuiták, különösen is imádko-

zunk értük egész novemberben. November 1-én, a Mindenszentek ünnepén az egész napos szentségimá-

dásban és az esti hetes misében és az azt követő taize-i imaórán úgy is emlékezhetünk rájuk, hogy egy kis 

képet elhozunk róluk és letesszük az oltár elé. Ezen képeket együtt fogjuk megáldani, előttük gyertyát gyúj-

tunk. 

Temetőlátogatás: november 2. szombaton 10 órától Marosfalvy László atya, illetve november 3. vasár-

nap 1,30 órától Forrai Tamás atyával meglátogatjuk egy kis zarándoklatként a két közeli temetőt: a York 

és a Mount Pleasant temetőket, ahol sok magyar nyugszik. Mindkét nap kocsikkal lehet kimenni a sírokhoz, 

ahol igyekszünk az elérhető magyar sírokhoz eljutni és egy-egy gyertyát meggyújtani értük. Marosfalvy atya 

szombaton a York-i, Tamás atya vasárnap a Mount Pleasant-i temetőbe kíséri el a csoportot.   

Koncert: november 2-án délután 4 órakor Halottak napi megemlékező istentisztelet Fauré's Requiem 

előadásával és a vendégek megvendégelésével a Church of Ascension templomban (33 Ovarland Dr. Don 

Mills) 

● November 2. 7PM: Kalmus Felicián csellóművész koncertje „Felrázva, nem felkeverve” címmel, az Extra 

Hungariam Alapítvány Támogatásával és a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége Közreműködésével. A 

https://youtu.be/Ot4fdRK0nss
https://youtu.be/Ot4fdRK0nss
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bevétel egy részét a kárpátaljai magyarság támogatására fordítják. Jegyek vásárolhatók elővételben (20CAD) 

és a helyszínen (25CAD) 

● November 9. 5:30PM: Hungaria Sportbál! Menü: erdélyi húsgombóc leves, csirkemell vendéglős módra, 

alföldi göngyölt hús, burgonyapüré, rizs, csokoládétorta. Zene: Kiss Kálmán. Jegyrendelés ($45) a templom 

irodában 416 225 3300 vagy Turcsik Károlynál: 647 880 2759, grizzly132@hotmail.com.  

● November 17-én várunk mindenkit 11AM az ünnepi Szent Erzsébet búcsú misére (nincs 9AM mise) és 

ünnepi fogadásra azt követőn. Mivel ez egyben az őszi adománygyűjtő ebédünk, így kérjük, hogy részvé-

telükkel is támogassák programjainkat és felújításunkat. Ebédre jegyvásárlás előre ($35) hétköznaponként 

az irodán, vasárnaponként az irodával szemben (október 27, november 3, 10), illetve a helyszínen ($40) 

Meszesán Erzsébet ebédjének a menüje: húsgombóc leves, borjú pörkölt krumplival, galuskával, rántott 

csirke mell és krémes. 
 

 

„JÓ GAZDA” MÓDJÁRA…  

 Köszönjük Glonczi Máriónak a lift és környezetének esztétikai megújítását az elmúlt hetekben. Jövő 

héten fejeződik be a liftet mozgató olajpumpa teljes cseréje. Ezzel érünk a felújítás végére. 

 Hálás köszönet a sikeres sütemény vásárért, amin a múlt vasárnap 1700$ es 80 cent gyűlt össze a 

dévai gyerekek részére. 

 Keresünk tűzbiztonsággal foglalkozó szakembert, aki tudja plébániánk ilyen feladatait segíteni. 
 

MÉDIA: SZÍV ÚJSÁG 
 

Középpontban a VENDÉGSÉG: A Szív októberi számában interjú Jelenits Istvánnal, gondolatok otthon-

ról, otthonteremtésről, vendégről és ami ehhez kell. 

 

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 (27) 9:00 +Bartók Annáért és Sándorért; +Magyar Ferencért; +Helényi Mihálynéért 11:00 Lajos 

Feriért; a Mária Kongregáció élő és +tagjaiért; elesett 56-os hősökért; +Zsók Istvánért és +családtagjaiért; +Link 

Józsefért, 3. évforduló; +Jeney Lászlóért; +Somorjai Lászlóért, 4. évforduló; +Pál Ilonkáért 5 PM for blessings on, 

and protection of Fr Fernando Suarez 

Hétfő / Monday (28) Saints Simon and Jude 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; birthday blessings on 

Ethan Carvalho; for +Emil, anniversary; for +Fr Chris Rupert, S.J.; for the special intention of Fr Fernando Suarez 

Kedd / Tuesday (29) 7:30 for our +Jesuits; birthday blessings on Gloria and Osmond Remedios; for blessings on Fr 

Fernando Suarez 

Szerda / Wednesday (30) Blessed Dominic Collins religious, martyr, and his companions 7:30 for Jesuit 

vocations; for the special intention of Fr Fernando Suarez 

Csütörtök / Thursday (31) Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú, Saint Alphonsus Rodríguez religious 

7:30 for the conversion of non-believers; for the protection of Fr Fernando Suarez; for the conversion of Patricia and 

Pamela 

Péntek / Friday (1) All Saints 7:30 for our benefactors; for the special intention of Fr Fernando Suarez; for the 

deceased members of Marriage Encounter Class 6; for the conversion of Benny, Benjie, and Bernardita 

7 PM a magyar politikai élet megtisztulásáért; +Kovács Lászlóért; +Schneeflock szülőkért; +Schneeflock Károlyért, 

Annáért és Nináért; Berki Emiléért, feleségéért és +családtagjaikért; +Berki Vivienért; +Horváth Lászlóért; +Berki 

Istvánért és Istvánnéért 

Szombat / Saturday (2) All Souls’ Day 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; for +Varazsdi Anna and Alajos; for 

+Hári parents; for +Hári József, Elvira, István, Miklós, Margaret, László, and Ottó; for the special intention of Fr 

Fernando Suarez 

Temetés: +Pál Ilona gyász szertartása október 28-án lesz a Holy Cross temetőben, 9:15 AM. +Fratrits Péter (93) 

gyászmiséje október 29-én lesz 11 órakor templomunkban, utána urna elhelyezés a Mt. Pleasant temetőben. 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: 
+Hermann Ann emlékére: Kovács Júlia és István, Kusztos Matild 

+Tömöry Miklós emlékére: Dreisziger Sophia.  

mailto:grizzly132@hotmail.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 

October 27, 2019 

"Whoever exalts himself, will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted." 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

 

Our Gospel is about praying. But How? Use spirituality at your fingertips, five practical apps: 

 iBreviary app  features a digital breviary, missal, readings, prayers as well as texts for rites. 

 Pray as You Go provides a daily guided audio meditation (in a podcast format) 

 Living With Christ gives all daily mass readings. 

 JesuitPrayer offers the moments of rest and inwardness, helpful even when using public transportation. 

 3-Minute Retreat app and Reimagining the Examen experience different versions Ignatian prayer. 

 

I invite you cordially on the 27
th

 October for the “Freedom Reborn” concert! 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.) 

 

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. 

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS 
October 27. 5PM: “Freedom Reborn” concert at St. Andrew's Church 

November 1. Adoration with taize songs 2-3. Bazaar 2. 6PM: Irish Dance Evening „Ceili” 7PM: concert 

of Kalmusz Felicián. Daylight Savings Time ends 17. 11AM: Parish feast of St Elizabeth; 3PM: Haitian 

Mass; 22. 7,30PM: Charismatic Adoration 

December 1. 11AM: bilingual Mass followed by “Dining with the Saints” 

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.) 

November 11. 7 to 9 p.m. Theology on Tap – Does Science Know Everything? Le Spot Billiard Lounge 

4531 Sheppard Ave. E., 2nd Flr # 200, Scarborough All young adults (19-39) are invited to join us for 

Theology on Tap, an evening of thought-provoking conversation on theological topics, with munchies 

provided. Come and bring a friend! 

Dec. 1st 11AM: bilingual Mass celebrated by Fr John Sullivan SJ, 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!  

https://apps.apple.com/fr/app/ibreviary-ts-plus/id422601705
https://apps.apple.com/us/app/pray-as-you-go/id865934048
https://apps.apple.com/ca/app/living-with-christ-canada/id1295879400
https://apps.apple.com/us/app/jesuitprayer/id540380545
https://apps.apple.com/us/app/3-minute-retreat/id323368405
https://apps.apple.com/us/app/reimagining-the-examen/id1065042173
https://www.eventbrite.ca/e/freedom-reborn-celebrating-30th-anniversary-of-the-fall-of-communism-tickets-64262554029?ref=enivtefor001&invite=MTc3ODA5MzMvc3p0ZS5pcm9kYUBnbWFpbC5jb20vMA%3D%3D%0A&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend
https://youtu.be/lS0onk3mJCU

