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 17.
„Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”
OLVASMÁNYOK: Mal 3,19-20a; 2Tessz 3,7-12; Lk 21,5-19
KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!
Vasárnap, november 17-én, templombúcsúnkra szeretettel hívunk és 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 (november 3, 10), illetve aznap a helyszínen ($40). Meszesán Erzsébet ebédjének a menüje: húsgombóc leves, pörkölt galuskával, rántott csirke mell, saláta és krémes.
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.
Kérem, hogy töltsetek ki egy rövid kérdőívet online. Célunk, hogy sokak véleményét tudjuk meg és jobban lássuk, mire helyezzük a hangsúlyt! (Részletek lent)
Az ünneplések között ne felejtkezzünk meg arról, hogy Jézus feltámadásról tanított a múlt héten: van-e
életed a halál előtt? Van-e értelme, célja annak, ahogyan élsz? A mostani, ünnepi misénk az Istenre való
teljes ráhagyatkozásról szól, ahogy ezt Szent Erzsébet megélte. Ő valóban egy konkrét, hús vér szent:
csodálatos középkori szerelmi házasság, ahol férjével közösen keresik Jézust életükben! És amikor a férj
meghal egy hadjárat során járványban, Erzsébet egyedül, kitaszítva a mohó rokonok által,
megtapasztalja a jézusi szavakat az emberi rosszakaratról.
Szent Erzsébet rózsacsodája azt mutatja, hogy Isten a hétköznapi szeretet-tettben tesz csodát.
Általad is. Ha ráhagyatkozol! (MAGTV)
Kívánok szívből közösségünknek áldott szép őszi hétvégét!
Tamás atya
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL…
November
15. 6,30PM: Rózsafüzér, 7PM: mise, 8 PM: Pax
Romana: Alapfogalmaink rendszere
17. 11AM: Szent Erzsébet búcsú (nincs 9AM
mise) és ünnepi fogadás
20. 7,30AM: Red Wednesday imanap a világon
üldözött keresztényekért!
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. 1 PM: Irodalmi Délután. Márai
Sándor költői-írói világa
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 találkozásra 12,30: Ministráns

és Ifjúsági Klub; „Test és Lélek”: Palliatív kezelés.
3PM: Görög-katolikus liturgia
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
21. Adventi Lelki Nap P. Bellovics Gábor jezsuita
atyával. 7 PM: Karácsonyi Találkozási Koncert
(Pax Romana)
22. ADVENT IV. (3PM: mise a Guelph-i magyar
közösségnek)
31. Szilveszteri bál (Jegyrendelés az irodán).

● 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 2019. december 14 szombat este 7 óra / Szent Erzsébet templom (432 Sheppard Avenue East, Toronto) Belépő jegy: $20 felnőtt; $10 diák. A koncert utáni fogadásra is szeretettel várunk mindenkit! Jegyfoglalás és további információ: scola.cantorum@gmail.com
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
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!
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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!
MÉDIA: SZÍV ÚJSÁG
Középpontban a VENDÉGSÉG: A Szív októberi számában interjú Jelenits Istvánnal, gondolatok otthonról, otthonteremtésről, vendégről és ami ehhez kell.



JÓ GAZDA SZEMÉVEL…
Most vasárnap nálunk is egyházmegyei gyűjtés lesz a Shepherds’ Trust javára, amely a torontói
egyházmegye idős papjainak ellátását segíti. www.shepherdtrust.org
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 (17) 11:00 Nagy Erzsébetért; Mónikáért, születésnap; Farkas Máriáért, születésnap;
Rozinka István felgyógyulásáért; Erzsébet felgyógyulásáért; Papp Ottóné Erzsébetért; +Nagy Máriáért;
+Berec Piroskáért, 7. évforduló; +Kecskés Piroskáért; +idősebb és ifjabb Vörös Jánosért; +Pál Ilonkáért;
+Kurucz Zoltánért; +Katona Lászlóért és Katona szülőkért; +Vörös szülőkért és testvérekért; +szülőkért:
Nyulas Györgyért és Ágnesért, Bokor Miklósért és Vilmáért; +Viszmeg Péterért, 1. évforduló; +Borbély
Erzsébetért (Erdély); +Polgár Rozáliáért; +szülőkért: +Szabó Ilonáért és Jánosért és +családtagokért; +id.
Gorzó Gyuláért és élő és +családtagjaiért; +id. Darabánt Ilonáért és élő és +családtagjaiért; +dr. Jeney
Lászlóért; +keresztszülőkért; minden +hívőért; +Czikajló Mártáért, Lászlóért, és Tamásért; +Regner Tiborért
és Margaretért 5 PM for Mufide Mary and family; for +Nedime Rende and family; for +Eustace Da Costa;
thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received; blessings on deacon John Sutka
Hétfő / Monday (18) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Mark Lin; birthday blessings on
Elfreda Carvalho; for +Eugenia Gomes
Kedd / Tuesday (19) Árpád-házi Szent Erzsébet 7:30 for our +Jesuits; for +Eugenia Gomes; blessings on
Neil Gomes and family; for the intentions of Simone Carvalho and family; thanksgiving to Jesus and Mother
Mary for favours received
Szerda / Wednesday (20) 7:30 for Jesuit vocations; for blessings on Bernie Febria on his birthday; for
+Ramesh Checker; blessings on Milton and Cheryl Vaz; for the intentions of Sarah Glick and family
Csütörtök / Thursday (21) The Presentation of the Blessed Virgin Mary 7:30 for the conversion of nonbelievers; blessings on Ryan Carvalho and family
Péntek / Friday (22) Saint Cecilia 7:30 for our benefactors; for the intentions of Peter Carvalho
7 PM a magyar politikai élet megtisztulásáért
Szombat / Saturday (23) Blessed Michael Augustine Pro 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; for
+Danny de la Cruz; blessings and good health of Connie Choi
Keresztelő: Cutajar Massimo, Stumpf István
Köszönet virágmegváltásra adományozóknak:
+Lents Mihály, +Hermann Ann, és +dr. Heim Tibor emlékére: Farkas Ágnes
+Fratrits Péter emlékére: Bottlik Józsefné Eszter, Gyalokay Mihály
+Vinczer Júlia emlékére: Sárközy Ibi
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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 17, 2019
"By your endurance you will gain your souls."
DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Last Sunday we heard how Jesus answers a treacherous query from the Sadducees regarding the life
eternal. Did you understand that Our God is the God of the living – therefore He would like to start it
already in this world? This Sunday we celebrate Our Patron Saint. 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!)
This Sunday please care with your donation for those who always cared for us: for the retired priest of our
Archdiocese! www.sheppherdstrust.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.
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.
Coming Monday please join us at 7PM: Virtuosos – a wonderful Hungarian chamber ensemble concert
(Meridian Arts center). On Wednesday, November 20, Christian communities across Canada will be invited
by Aid to the Church in Need (ACN) on Red Wednesday to light up their churches, or significant monuments,
in red light, as a way to pay homage to Christians who are victims of persecution around the world. Those
who are interested in participating in the event are invited to contact info@acn-canada.org. Join our
morning Mass at 7,30!
With my prayer,
Fr Tamas
WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above!
Thanks for your generous offerings in the last months! (details 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 17. 11AM: Parish feast of St Elizabeth; 3PM: Haitian Mass. Shepherds’ Trust collection 18.
7PM: Virtuosos – Hungarian chamber ensemble concert (Meridian Arts center) 20. Red Wednesday prayer
for Christians who are victims of persecution 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! Eligibility: for ages 18-28 of Hungarian heritage. Visit:
www.reconnecthungary.org
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