
   
 

1 
 

 

  
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 3. 

 „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.” 

OLVASMÁNYOK: Bölcs 11,22-12,2; 2Tessz 1,11-2,2; Lk 19,1-10  

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. November 1-én, a Mindenszentek ünnepén az egész napos 

szentségimádásban és az esti hetes misében és az azt követő taize-i imaórán is emlékezhetünk rájuk. 

Temetőlátogatásra hívunk november 2. szombaton 10 órától Marosfalvy László atyával a Mount 

Pleasant -i, illetve november 3. vasárnap 1,30PM Forrai Tamás atyával a York-i temetőbe, ahol 

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

Pénteken várunk az esti mise és szentségimádás után, amikor az amazonaszi-zsinat eredményéről 

tartunk beszélgetést a Galériában. 

Szombaton 7PM: Kalmus Felicián csellóművész koncertje „Felrázva, nem felkeverve” címmel, az Ext-

ra Hungariam Alapítvány Támogatásával és a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége Közreműködé-

sével. A bevétel egy részét a kárpátaljai magyarság támogatására fordítják. Jegyek vásárolhatók elővé-

telben (20CAD) és a helyszínen (25CAD). Szombaton és vasárnap 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.  

Vasárnap folytatjuk a bazárt, közben ministráns és ifjúsági találkozó, illetve a Kaszap-teremben Kristóf 

Lóránd dr egészségügyi előadása Csontritkulás (Oszteoporozis) és következményei címmel. 

 

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

életünkre, azaz legyen alázatos: megpróbáltál te is így imádkozni? A most vasárnapi evangéliumban 

Jézus megszólítja Zakeust, a vámost. Egyet tudunk csak róla: valami nagyon hiányzik életéből… keresi 

élete értelmét… Jézus ekkor szólítja nevén őt és ez megváltoztatja a vámos életét. Olyan ez, mint 

amikor a telefonon döntened kell: „decline” or „answer”? Rajtad áll!  

Hol hiányzik életed igazi értelme, erőt adó célja? Kerested-e ezt már Jézusnál? 

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://youtu.be/Ot4fdRK0nss
https://youtu.be/o0V3R0NKp_Q
https://vimeo.com/370105761
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL… 
 

 

November  

1. Mindenszentek: Egész napos szentségimádás, 

6,30PM: Rózsafüzér, 7PM: hallottjainkért mise, 

taize-i imaóra, 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! 4PM: Fauré's Requiem 

(Church of Ascension 33 Ovarland Dr. Don Mills) 

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

„Test és Lélek”: Csontritkulás (Oszteoporózis)  

5. 1PM: Házasok Klubja 

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 

23. 10, illetve 11,30: magyar iskolai osztálymisék 

24. Krisztus Király ünnepe, 11AM: mise, majd 

elsőáldozási és bérmálási felkészítő, Mária 

Kongregáció  

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 lelki-

kulturális-gasztro találkozásra 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  

21. Adventi Lelki Nap P. Bellovics Gábor jezsuita 

atyával 

22. ADVENT IV.  (3PM: mise a Guelph-i magyar 

közösségnek)

 

● 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 (november 3, 10), illetve a helyszínen ($40) Meszesán Er-

zsébet ebédjének a menüje: húsgombóc leves, pörkölt krumplival, galuskával, rántott csirke mell és krémes. 

● 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 je-

zsuita 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. 
 

 

MÉDIA: SZÍV ÚJSÁG 
 

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

ról, otthonteremtésről, vendégről és ami ehhez kell. 
 

 

 

 

https://youtu.be/Ot4fdRK0nss
mailto:grizzly132@hotmail.com
http://www.meridianartscentre.com/events/virtuosos
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„JÓ GAZDA” MÓDJÁRA…  

 Köszönjük Vadászi Lászlónak a lift javítást: a héten elkészült a liftet mozgató olajpumpa és motor 

teljes cseréje. Ezzel érünk a tervezett felújítás végére. 

 A 2019 augusztus hónap vasárnapi adományok / Sunday Offertory in Aug $8,049. A 2019 augusztus 

havi összegek a templom fenntartására és megújítására / Building Fund collection received in Aug 

$2,565. Share Life, Canadian Mission, Mission Co-op gyűjtés eredménye augusztusban / Share Life, 

Canadian Mission, Mission Co-op collection in Aug $1,960.  

A 2019 szeptember hónap vasárnapi adományok / Sunday Offertory in Sep $12,538. A 2019 szep-

tember havi összegek a templom fenntartására és megújítására / Building Fund collection received in 

Sep $3,629. Share Life és Bishop gyűjtés eredménye szeptemberben / Share Life and Bishop's 

collection in Sep  $170.  

A 2019 október hónap vasárnapi adományok / Sunday Offertory in Oct $10,006. A 2019 október ha-

vi összegek a templom fenntartására és megújítására / Building Fund collection received in Oct 

$5,022. World Mission, Bishop's és Humanitárius gyűjtés eredménye októberben / World Mission, 

Bishop's and Humanitarian Relief collection in Oct $248.  

Köszönjük a nagylelkű adakozást! Thanks for your generous offerings!   

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

 

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 (3) 9:00 +Kovács Jánosért és Erzsébetért; +Mátés Annáért; +Házi családtagokért; +Göncz 

Istvánért; +Lecsek és Göncz szülőkért és testvérekért 11:00 Zydron Margit születésnapjára, hálából; egyházközségünk 

fiataljaiért és családjaikért; ifj. Bátori Ferencért; Denis Miltonért; Melkó család +tagjaiért; +Sinka Ilonáért, 

születésnap; +Domokos Antalért, +Nagy Erzsébetért, +szüleikért és testvéreikért; +Csizmazia Jánosért és családjáért; 

+Salati Imréért, 3. évforduló; +Jeney Lászlóért; +Pável Vilmosért és Vilmosnéért; +Takács Vincéért és Vincénéért; 

+Bátai Ferencért és Ferencnéért; +Somorjai Lászlóért, 4. évforduló; +Benkő Pál Györgyért; +szülőkért és 

nagyszülőkért; +Nádudvari Istvánnéért; +Polgár Rozáliáért és Zoltánért; +Juretic Ferencért; +Spalovsky családért; 

+Horvát és Behon családokért; +Lendvay Kláráért; +Diosady Pálért; +Elek szülőkért; +Elek-Házy Ildikóért; +Horváth 

Máriáért és Béláért; +Horváth Miklósért és Anikóért; +Bátori és Horváth szülőkért és testvérekért; +Koszonits 

Imréért; +Kiss és Koszonits szülőkért és testvérekért; +Balogh Jenőért  5 PM for blessings on Fr Fernando Suarez; 

conversion of Rita; for +Eugenia Gomes; blessings on Eustace and Phyllis Da Costa 

Hétfő / Monday (4) Saint Charles Borromeo 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the special intention 

of Fr Fernando Suarez; for all the deceased members of the Zarate and Sazon families; for +Geny Torobio; for 

+William Sy; for +Eugenia Gomes; blessings on Neil Gomes and family; birthday blessings on Carl Dsa 

Kedd / Tuesday (5) Szent Imre herceg 7:30 for our +Jesuits; for Kis Imre; for +Camille de Castro; for all the 

deceased members of the Zarate and Sazon families; blessings on Peter Carvalho; for +Eugenia Gomes 

Szerda / Wednesday (6) All Saints of the Society of Jesus 7:30 for Jesuit vocations; for blessings of good health on 

Mireille and Lawrence Grosso; for all the deceased members of M.E. 6 Class; for health and welfare of Peter 

Carvalho; blessings on Simone Carvalho and family 

Csütörtök / Thursday (7) 7:30 for the conversion of non-believers; for all the deceased members of the Aycardo and 

Viola families; for blessings on James Masangkay on his birthday; for +Florinda Moraes and Bernadette Carvalho; for 

anniversary blessings on Bernadette and Peter Carvalho; for blessings and good health of Neil Gomes and family; for 

thanksgiving to Jesus and Mother Mary for petitions answered 

Péntek / Friday (8) 7:30 for our benefactors; for the conversion of Pamela and Patricia de Veyra; for +Anna and 

Michael Lents; for +Pat and Kitty Quish; for +Bernadette Carvalho and Eugenia Gomes; for good health and welfare 

of Marianne and Melvin Marques; for blessings on Theresa and Olavo Valadares  7 PM a magyar politikusok 

megtéréséért 

Szombat / Saturday (9) The Dedication of the Lateran Basilica 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; for 

blessings on Alex Reyes and Rina Lim on their birthdays; for the deceased members of the Agincourt Block Rosary 

Group; for +Theodolina Carvalho; for blessings on Marie and Deacon Michael Genaro; for health and welfare of Ryan 

Carvalho and family 
Keresztelő: Szabó-Gottardo Asalia, Szalai Summer, Varga Benett. Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Fratrits 

Péter emlékére: Fricke Aladár és családja, Juretic Péter, Kovács György és Eszter, Lay Kenneth és Susan, Tábor Andrea.  
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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 3, 2019 

"The Son of Man came to seek out and to save the lost." 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

 

Last Sunday we heard the tax collector’s humble prayer: did you try it yourself? Did you try to accept 

yourself as a gift of God?  

The readings this Sunday are full of encouragement as Jesus call Zacchaeus by name. Our compassionate 

God loves us so much that he looks beyond our sins to see the people we can become. However unworthy we 

may seem; God seeks us out and calls us to him. This familiar Gospel rejoices in salvation of the lost. Jesus 

calls Zacchaeus and he responds with joy to Jesus’s urgent call, eagerly seeking to make amends for his 

former life. Do you “answer” or “decline” Jesus’ call? 

 

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

of Kalmus 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! 

November 18. 7PM: Virtuosos, the world's first classical music competition started in 2014 in Hungary. 

This unique chamber ensemble type had not previously existed in classical music, because here everyone is a 

soloist and a team player. (Meridian Arts center) 

Dec. 1. 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 your favourite dishes and songs from our 

ancestral homeland. Those interested please contact our office! 

https://youtu.be/lS0onk3mJCU
http://www.meridianartscentre.com/events/virtuosos

