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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. október 6. 

 „Növeld bennünk a hitet!” 

OLVASMÁNYOK: Hab 1,2-3. 2,2-4; 2Tim 1,6-8. 13-14; Lk 17,5-10  

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

Ma, péntek este mise után várunk a taizei-énekes szentségimádásra. Szombat este várunk 

szeretettel a Délvidéki Bálra az Irish Lake Délvidéki Klub szervezésében, ahol Remsei Marika 

mesterszakács főz nekünk. Vasárnap hívunk a 11-es mise után a "Rákóczi szellemében" 

programra, amelyben verseket, dalokat, visszaemlékezéseket, majd dokumentumfilmet láthatunk a 

Rákóczi Mozgótábor 26 éves múltjáról. Ezen a vasárnap ünnepeljük (a hétköznapra eső) 

Magyarok Nagyasszonya ünnepét és emlékezünk az aradi tizenhárom vértanúra. Imádkozzunk 

azért, hogy a hazaszeretet és önfeláldozás hassa át sokak szívét a jövőben is! És ezen a vasárnap 

kezdődik Rómában az Amazonas vidékére figyelő Zsinat. Érdemes figyelni e fontos helyi zsinatot 

és imádkozni sikeréért! Egy jó cikk a Thinking Faith oldalon elérhető. 

Elmúlt vasárnap a gazdag emberről és a szegény Lázárról szóló példabeszédet olvassuk. (Lk 16, 

19-31) Észrevetted, hogy hol van szakadék, közömbösség életedben egy másik ember felé? Például 

figyelhetsz azokra, akik már tesznek valamit: A jövő héten ünnepeljük a National Catholic Health 

Care Week (6-12 Oct.), amelyben a mintegy ötmillió embert szolgáló, gyógyító, ápoló 

egészségügyi dolgozókért imádkozunk! 

A mostani példabeszédben (Lk 17,5-10) mustármag a lehető legnagyobb mértékű változást 

szimbolizálja. Az alig látható, meglepően kicsi kezdetből egy csodálatos végkifejlet várható, 

mégpedig teljes bizonyossággal. Ahol Isten uralkodik, ott a változás mértéke minden képzeletet 

felülmúló. Tapasztaltál már ilyet a saját életedben? S ha nem tapasztaltad, akkor elhiszed? 

Elhiszed-e úgy, hogy rá merd bízni életedet Istenre? 

Kívánok szívből közösségünknek áldott szép őszi hétvégét! 

Tamás atya 
 

  

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://www.thinkingfaith.org/articles/synod-amazon-new-paths-whole-world?mc_cid=5cffa28001&mc_eid=5b72f1719f
https://youtu.be/7iHG_S9eM8Q
https://vimeo.com/364202351
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL… 
 

Október 4. 7,30AM-7PM elsőpénteki lelki nap: 

szentségimádás 7PM: magyar mise, majd Taize-i 

zenés szentségimádás 5. 6PM- Délvidéki Bál  

6. 12PM: "Rákóczi szellemében" 2-3PM: Life 

Chain: csendes ima az élet védelmében a 

Bayview/Sheppard sarkán 9. 7PM: Fizika és 

fotóművészet (Mérnökegyesület) 12. 9-től Fatimai 

zarándoklat a templomtól a Marian Shrine-hoz, 

majd 12-1PM: Rosary Rally a templomban. 5PM: 

Művészetek Éjszakája, benne 7PM: Kormorán 

koncert: „Forr a dalom” 

13. 11AM: Hálaadási mise, majd bérmálási 

felkészítő 18. 8 PM: Pax Romana: Simándi Ágnes 

emlékest 19. 2PM: Leánycserkészek 60. 

jubileuma, majd Cserkészvacsora. 

20. Egyházmegyei felmérés a misékre járók számá-

ról. 12-4,30 Elsőáldozási felkészítő; Süteményvásár 

a dévai gyerekek számára. 12,30: Helikonos gim-

nazisták 56-os rövid műsora, majd 2PM: 56-os 

megemlékezés a Magyar Házban 25.  7 órás mise 

után karizmatikus szentségimádás; 7.30PM: Hu-

nyadiak hadserege és hatalma – beszélgetés törté-

nelmünkről Szolnoki István történésszel. 

27. Egyházmegyei felmérés a misékre járók 

számáról. Mária Kongregáció közös áldozása és 

gyűlése. Lángosvásár, majd 1PM: „Hangyaboly” 

című színpadi előadás. 2 PM: kosárlabda. 

 

November 1. Mindenszentek ünnepe. 7PM: 

hallottjainkra megemlékező mise, majd taize-i 

énekkel szentségimádás. 2-3. Bazár 2. 6PM: Irish 

Dance Evening „Ceili” 7PM: Kalmusz Felicián 

csellóművész koncertje a templomban. 

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

„Test és Lélek”: Csontritkulás (Oszteoporozis) és 

következményei (Kristóf Lóránd dr előadása) 7. 

1PM: Belvárosi Mise (Rákóczi Villa) 7-10. 

Meditációs lelkigyakorlat (Ancaster) 9. 7PM: 

Sportvacsora 

10. 11AM-5PM: Egyháztanács lelkinapja  

17. 11AM: Szent Erzsébet búcsú 22. A 7 órás mise 

után karizmatikus szentségimádás  

24. 11AM: mise, majd bérmálási felkészítő  

 

● Október 12. 7PM: Régi idők Kormoránja - A régi Kormorán együttes tagjai egy '56 emlékére 

készült műsorral állnak a közönség elé: Tóth Reni • MrBassary • Jenei Szilveszter • Gál Péter. Mind a 

négyen a Kormorán együttes legsikeresebb időszakainak az alkotói, és előadói. A koncert, méltó emlé-

kezés '56 hőseire: "1956 dicsősége örök emlék a magyar nép szívében. Ötven évvel ötvenhat után ké-

szülhetett el az "1956 - Aki magyar..." rockoperában a magyar könnyűzene legnevesebb előadói emelték 

magasba '56 lyukas zászlaját. Belépő: $30 (foglalás, rendelés), $35 (ajtónál) Info: 416-693-8312 (Zsolt)  

● Október 19, szombat este 6 óra lesz a nagyhagyományú cserkész vacsoránk. Menü: Hagyomá-

nyos 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 tiszte-

letjeggyel) Jegyrendelés: toronto.cserkesz@gmail.com címen vagy a (416) 300-9305 telefonszámon 

vagy Facebook Event: 2019 Gulyás vacsora. Tombolára alkalmas tárgyakat és szolgáltatásokat hálásan 

és örömmel veszünk!  

● Október 19/20 és 26/27-én történik egyházmegyénk minden templomában a résztvevők meg-

számolása a miséken. E statisztika fontos az egyház egyei 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. 

● Őszi lelkigyakorlat! “Isten a meditáló számára a csendes, szavak nélküli, figyelmes jelenlétben 

észlelhető.” (Mustó Péter) Idén a Meditációs Lelkigyakorlat november 7-10. között kerül megrendezés-

re 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. Ára: $300, ami 3 

éjszaka szállást és 8 étkezést foglal magában. Jelentkezési határidő: október 20-ig 

● „Test és Lélek” címmel A hónap első vasárnapjain tarjuk idén Kristóf Lóránd dr egészség-

ügyi előadásait: November 3: Csontritkulás (Oszteoporozis) és következményei; December 1: Palliatív 

kezelés -  A "jó" halál kegyelme; Február 2: Meditáció, imádság és wellness. 

● A márciusi csendes árverés megmaradt képeit október 30-ig őrizzük az irodán, utána visszaadjuk 

a művészeknek. 

https://youtu.be/Ot4fdRK0nss
https://youtu.be/Ot4fdRK0nss
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
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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. 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. A felkészítők 

minden hónap harmadik vasárnapján lesznek 11-4:30. 
 

 „JÓ GAZDA” MÓDJÁRA… ÚJ HONLAPUNK 
 

A még jobb elérhetőség érdekében immár működik a plébánia magyar nyelvű honlapja is: 

www.stetoronto.org.  Célunk ezzel, hogy a Facebook napi hírei és a Hírnök heti anyagai mellett legyen 

egy friss, de állandó elérhetőségű lapunk is. Várunk minden további javaslatot mind a honlap, mind 

általában közösségünk jobb kommunikációja érdekében!  (Az egyházmegyei angol honlap (statikus 

információkkal) továbbra is elérhető.) Hálás köszönet a honlap önkéntes segítségként történő 

elkészítéséért Almási Zsoltnak! 

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 

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 (6) 9:00 +id. Málics Istvánért; + Hermann Annáért 11:00 egyházközségünk fiataljaiért és 

családjaikért; +Lukovits János édesapa születésnapjára; +Lukovits Irén édesanyáért; +Marina Béláért és 

+szüleiért; +Oláh Bélánéért; +Kurencs Annáért; +ifj. Dala Imréért, 2. évforduló; +Horváth Annuskáért és Györ-

gyért; +Lajos Margitért; +Csiernyik Annáért; +Rupf László Imréért 5 PM for +Florencio Viola; blessings on 

Vivienne and Tony Monteiro and family; safe travels for Peter Carvalho; for vocations to the Religious Life; for 

+Yvonne Pinto; for +Ken Muto; for the healing of Pattie Hernandez 

Hétfő / Monday (7) Our Lady of the Rosary 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Florencio 

Viola; birthday blessings on Thelma Dsouza and Avril Carey; for the intentions of Ryan, Simone and Peter 

Carvalho; for the conversion of sinners; birthday blessings on Jose Rasco; for the recovery from drug addiction of 

Isaac and Elder; for blessing and protection of Helen Kauffman Mali 

Kedd / Tuesday (8) Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya 7:30 for our +Jesuits; for +Florencio Viola; for 

+Bernadette Carvalho; birthday blessings on Dominic Fernandes; for the intentions of Francesca and Krishnan; 

for the healing and speedy recovery of Maria and Bernard Wechsler 

Szerda / Wednesday (9) 7:30 for Jesuit vocations; for +Florencio Viola; birthday blessings on Havilah Dsa; for 

the Holy Souls in Purgatory; for the healing and recovery of Juliet Rasco; for the deceased members of M.E. 

Class 6 

Csütörtök / Thursday (10) 7:30 for the conversion of non-believers; for +Florencio Viola; for Mathew 

Braganza; thanksgiving from Gene and Linda; for the holy souls in purgatory 

Péntek / Friday (11) 7:30 for our benefactors; for +Florencio Viola; anniversary blessings on Gertrude and 

Roque Crasto; for +Lina Dsouza; birthday blessings on Conrad Dsa; birthday blessings on Thelma Cantos; special 

intention of Aidan Cole 7 PM a magyar politikai élet megtisztulásáért 

Szombat / Saturday (12) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; for +Florencio Viola; for the intentions of 

Peter Carvalho; for healing and conversion of Patricia, Pamela, Noel, Benny and Benjie 

 

Temetések: +Hermann Ann (89) gyászmiséje október 11-én lesz 11 órakor templomunkban. (virrasztás október 

10, 2-4 és 6-8 között a Kane temetkezési vállalatnál). +Vinczer Julianna (82) gyászmiséje október 12-én lesz 2 

órakor templomunkban. 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Simkó Mihály  és +Radványi Theodor emlékére: Vinczer 

Ferenc. 

 

  

http://www.stetoronto.org/
http://www.archtoronto.org/election
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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 6, 2019 

"Increase our faith!" 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

The focus of the Synod of Bishops for the Pan-Amazon Region that begins in Rome in this Sunday is 

witnessing to the realities of the Amazonian peoples and their wisdom demands the attention and 

participation of the whole Church. Giacomo Costa SJ explains how the dynamic between the local and 

the global will be the key to the success of the synodal process that 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  

5. RESPECTFUL POLITICAL PARTICIPATION FAITH IN THE PUBLIC SQUARE 

Pope John Paul II, who lived under an authoritarian government for much of his life, said, “Freedom 

consists not in doing what we like, but in having the right to do what we ought.” Canadians are blessed 

to live in a free and democratic country that is the envy of the world. We have many challenges, yet our 

political, social and economic problems pale in comparison to many countries worldwide. Many 

Canadians have become complacent when it comes to political engagement. The 2015 federal election 

saw the highest voter turnout in 22 years with just 68% of eligible citizens casting a ballot. In the 1960s 

and ‘70s, elections regularly had greater than 75% voter turnout rates. 

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS 
October 4. 6,30-8PM: Ecumenical celebration of the end of the Season of Creation (St. Basil’s Parish). 

6. 2-3PM: Life Chain: Pray silently for an hour while at Bayview/Sheppard corner to remind us of the 

inherent dignity of every human being. 12. 12-1PM: Rosary Rally in our Church. 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.) 

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! 

On October 30, we will return all those pictures to the artists, that were not picked up after the silent auction that 

took place in March. 

https://www.thinkingfaith.org/articles/synod-amazon-new-paths-whole-world?mc_cid=5cffa28001&mc_eid=5b72f1719f
https://www.archtoronto.org/election
https://youtu.be/lS0onk3mJCU
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

