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. november 10.
„Az Isten nem a holtaké, hanem az élőké”
OLVASMÁNYOK: 2Mak 7,1-2. 9-14; 2Tessz 2,16-3,5; Lk 20,27-38
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Plébániánk november folyamán szeretne különösen is megemlékezni szeretett halottjainkról. 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 imádkozunk értük egész novemberben.
Két meghívás:
 Most szombat este, november 9. 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.
 Jövő vasárnap, 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 részvételükkel is támogassák programjainkat és felújításunkat. Ebédre
jegyvásárlás előre ($35) hétköznaponként az irodán, vasárnaponként az irodával szemben, illetve a helyszínen ($40) Meszesán Erzsébet ebédjének a menüje: húsgombóc leves, pörkölt galuskával, rántott csirke mell, saláta és krémes.
Az ünneplések között ne felejtkezzünk meg arról, hogy Jézus arra tanít e hetekben, hogy imánk
kezdődjön hálaadással, legyen kitartó, épüljön valóságos életünkre, azaz legyen alázatos és végül
fogadja Jézus hívását! A halottak napja után evangéliumunk a feltámadásról szól, ami mindig teszt.
Nem csak a hit tesztje, hiszen a valódi tét: van-e életed a halál előtt? Van-e értelme, célja annak,
ahogyan élsz? (MAGTV)
Kívánok szívből közösségünknek áldott szép őszi hétvégét!
Tamás atya
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL…
November
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. (Egyházmegyei gyűjtés a
Shepherds’ Trust javára)
22. 6,30PM: Rózsafüzér, 7PM mise, karizmatikus
szentségimádás. 7PM: Főzőklub Székely János
mesterszakáccsal
23. 10, illetve 11,30: magyar iskolai osztálymisék
24. Krisztus Király ünnepe, 11AM: mise, majd
elsőáldozási és bérmálási felkészítő, Mária
Kongregáció. Irodalmi Délután.
30. 10, illetve 11,30: magyar iskolai osztálymisék

December
1. ADVENT I. A 11-es mise keretében és utána a
magyar, angol és haiti közösségünk lelkikulturális-gasztro találkozása, HUVAC kiállítás
megnyitója 12,30: Ministráns és Ifjúsági Klub;
„Test és Lélek”: Palliatív kezelés
3. 12 PM: Házasok Klubja
5. 1PM: Belvárosi Mise (Rákóczi Villa)
6. 7,30AM-9PM: Első pénteki egész napos
szentségimádás, 6,30PM: Rózsafüzér, 7PM:
hallottjainkért mise, taize-i imaóra
7. A Magyar Iskola, a cserkészet, végül 6PM:
Orbán Balázs Társaság Mikulás estje
8. ADVENT II. 11-es mise után Fórum plébániánk
életéről
14. Magyar Iskola karácsonyi műsora, 7PM: Scola
koncert és fogadás
15. ADVENT III. 11AM: mise, majd elsőáldozási
és bérmálási felkészítő. Hurka és kolbász vásár.
21. Adventi Lelki Nap P. Bellovics Gábor jezsuita
atyával
22. ADVENT IV. (3PM: mise a Guelph-i magyar
közösségnek)

● November 18. 7PM: „Virtuózok” – a világ ezen klasszikus zenei tehetségkutató versenyét Budapesten
kezdték 2014-ben. A belőlük képződött együttes lesz vendégünk Toronto-ban. (Meridian Arts center)
● December 1-én 12-2PM - a Családi Fesztivál keretében - szeretnénk plébániánk három nagyobb nyelvi
közösségét összehozni misére és az azt követő kulturális-gasztro találkozásra. Lehetőség lenne így arra,
hogy a magyar, angol nyelvű és az új kis vendég haiti közösség találkozhasson. A 11 órás misét vendég jezsuita atya, Fr. John Sullivan, a belvárosi Lourdes-i közösség plébánosa mondja. Ezután a díszteremben
nemzeti ételeket lehet megkóstolni és röviden bemutatkoznak a közösségek. Várjuk azok jelentkezését, akik
egy-egy apró falattal, különlegességgel segítenének magyar ínyencségeket bemutatni.
● A Szent Erzsébet Scola Cantorum Oláh Imre vezetésével sok szeretettel hív mindenkit Karácsonyi Koncertjére december 14, szombat este 7 órakor a Szent Erzsébet templomba. Belépő jegy: $20 felnőtt; $10
diák. A koncert utáni fogadásra is szeretettel várunk mindenkit! Jegyfoglalás és további információ:
scola.cantorum@gmail.com vagy (416) 300 9305.
KÉRDŐÍV 2019 – hogy figyelhessünk a részletekre…
Kérem, hogy töltsetek ki rövid kérdőívet. Célunk, hogy sokak véleményét tudjuk meg és jobban lássuk,
mire helyezzük a hangsúlyt! Ahogy emlékeztek rá, két évvel ezelőtt kértem ki először kérdőívvel véleményeteket közösségünk értékeiről és kihívásairól. Ezek és sok beszélgetés alapján állítottuk fel céljainkat, rögzítettük feladatainkat az előttünk áll évekre. Most azt szeretnénk látni, hogy jó irányban indultunk-e el, érezhető-e ennek a hatása és hogy mire figyeljünk még jobban.
 Az idei kérdőív 5-10 perc alatt kitölthető online (elérhető a FB oldalról és a honlapról is. Számít
a véleményed!
 Azok számára, akik nem használnak számítógépet a kérdőív nyomtatott formában is elérhető az
irodán!) Kérjük, hogy ebben is segítsetek!
 December 8-án, Advent II. vasárnapján, a 11-es mise után a Fórum keretében lesz lehetőség arra,
hogy szóban, közvetlenül is beszéljünk plébániánk életéről.
Várunk minden előre vivő, jószándékú javaslatot, főleg, ha nem csak kértek, hanem adtok is a közösségnek!
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NYÁR 2020: RE-CONNECT
Most pályázható a Re-Connect Hungary 2020. nyári programja! 18-28 év közötti magyar származású fiatalok számára ad ez csodás lehetőséget arra, hogy kéthetes hazai körút keretében jobban megismerjék Magyarországot. www.reconnecthungary.org
MÉDIA: SZÍV ÚJSÁG
Középpontban a VENDÉGSÉG: A Szív októberi számában interjú Jelenits Istvánnal, gondolatok otthonról, otthonteremtésről, vendégről és ami ehhez kell.
JÓ GAZDA SZEMÉVEL…
Köszönjük azoknak, akik a múlt héten segítettek a Bazár megrendezésében! A vásárlásokból származó
tiszta bevétel: $ 1.547, amivel a programjainkat tudjuk támogatni.
Sajnálattal hallottuk viszont, hogy voltak, akik ahelyett, hogy segítettek volna, a segítőkön kérték számon,
hogy „miért nincs leves?” Azt gondoljuk, hogy éppen ez az a gondolkodás, ahogy a kommunista káderek
egykor számon kérték, hogy mi jár nekik – anélkül, hogy hozzátettek volna a közöshöz. Ennek pedig nincs
helye a közösségünkben! Aki szeretne jövőt a torontói közösségnek, azt kérjük, hogy tegye be aktívan a saját
talentumát, energiáját a közösbe!
A SZENTATYA NOVEMBERI IMASZÁNDÉKA

Imádkozzunk, hogy a párbeszéd, az egymásra találás és a megbékélés szelleme hassa át
a Közel-Keletet, ahol különböző vallási közösségek élnek együtt.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (10) 9:00 +Pászti Istvánért; +Lukács Mária Magdolnáért 11:00 hálából a Szűzanya
oltalmáért; Farkas Máriáért, születésnap; Simonka Máriáért; gyerekek és unokák egészségéért; Hardy Irén
egészségéért; Dala Imre felgyógyulásáért; Rozinka István felgyógyulásáért; +dr Záhonyi Józsefért; +Behon
és Juretic családokért; +Román Mihályért és Erzsébetért; +Varga Eszterért; +Zydron Lászlóért; +Gombos
Etelkáért; +Zág Sándorért; +Szárics Margitért; +Chapman Ildikóért; +szülőkért és nagyszülőkért; +Tömöry
Mikiért; +Koszonits Lászlóért 5 PM for Etelka and +Pál
Hétfő / Monday (11) Saint Martin of Tours. Remembrance Day 7:30 for the intention of the Jesuit Fr.
General; for blessings on Carol and Jason
Kedd / Tuesday (12) Saint Josaphat 7:30 for our +Jesuits; thanksgiving from Gene and Linda
Szerda / Wednesday (13) Magyar szentek és boldogok. Saint Stanislaus Kostka 7:30 for Jesuit vocations, for +Katrine and +István; for blessings on Lavina and Madeline
Csütörtök / Thursday (14) Saint Joseph Pignatelli 7:30 for the conversion of non-believers; for blessings
on Ronaldo de Veyra
Péntek / Friday (15) 7:30 for our benefactors; for the protection of the innocence of children in Canada and
throughout the world 7 PM békéért a Kárpát-medencében
Szombat / Saturday (16) Saint Margaret of Scotland, Saint Roch González, Saint John Del Castillo
and Saint Alphonsus Rodríguez 7:30 for world peace; for blessings on Lawrence and Merlie Pangilinan
Keresztelő: Orellana Charlotte, Fajta-Arriagada Natasha
Temetés: +Lukács Mária (90).
+Szép István (94) gyászmiséje november 20-án lesz 11 órakor templomunkban.
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak:
+László András és Mária emlékére: Laszlo Mary.
+Pál Ilona emlékére: Nagy Béla és Magda.
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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
November 10, 2019
"He is God not of the dead, but of the living."
DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
I am particularly happy to invite everyone to come and celebrate the feast of St. Elizabeth on November
17th at 11 o’clock Sunday Mass and the following festive reception! (Please contact our office!)
In order to better understand the questions of our Community's life, I ask you to complete the online short
questionnaire on our website so that we can see the opinions and concerns of our members and better be
able to grasp what to focus on. I invite those interested to a forum discussion on December 8, Sunday at
12:30-13:30 in our hall.
I hear so many questions regarding our Church History. If 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.)
Last Sunday we heard the story of Zaccheus, as Jesus called him by name and by that restored his life. Did
you this week “answer” or “decline” Jesus’ call? In the Gospel of this Sunday, Jesus answers a
treacherous query from the Sadducees. They try to ridicule his belief in the resurrection, but he explains that
they have not understood at all the transformation which will take place at the time of resurrection. Our God
is the God of the living!
With my prayer,
Fr Tamas
WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above!

THE HOLY FATHER’S INTENTION IN NOVEMBER
That a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Near East,
where diverse religious communities share their lives together.

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS
November 10. Family Mass with the family choir (3:00 Rehearsal, short break, 4:30 Adoration, 5:00 Holy Mass followed by Sung Vespers or Modern dance teaching) 11. 7 to 9 p.m. Theology on Tap – Does Science Know Everything? (In the 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! 17. 11AM: Parish feast of
St Elizabeth; 3PM: Haitian Mass. Collection for Shepherds’ Trust 18. 7PM: Virtuosos – Hungarian chamber ensemble concert (Meridian Arts center) 22. 7,30PM: Charismatic Adoration 24. Christ the King feast. 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. We invite you to come together and share with one another your favourite dishes and songs from our ancestral homeland. Those interested please contact our office!
Apply now at the ReConnect Hungary 2020 for ages 18-28 of Hungarian heritage. Visit: www.reconnecthungary.org
The mission of the Shepherds' Trust is to raise awareness and funds so that elderly and disabled priests are provided with sufficient financial resources to lead a dignified life after many years of ministry. The fund supports the
needs of retired clergy in the Catholic Archdiocese of Toronto who have served our family of faith for many years. By
supporting the Shepherds’ Trust, retired priests are given the dignity of adequate pensions, health care and other assistance in their golden years.
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