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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. 

2020. február 2. 

 „Az ellentmondás jele lesz ő…” 

OLVASMÁNYOK: Mal 3,1-4; Zsid 2,14-18; Lk 2,22-40   
 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

Jó hír, hogy Marosfalvy László atya jobban van, kedden kijöhetett végre a kórházból, de még nagyon 

gyenge. Jelenleg kell számára legalább egy-két hét rehabilitáció, felerősítés, így most bement a pickering-i 

jezsuita otthonba (ahol Jaschkó atya is van). 

Várunk pénteken 7PM: Mise, majd Filmklub: Hétköznapi mennyország című film arról, hogy az igazság 

hogyan tesz szabaddá… Szombaton 10-11.30AM: Hogyan kell(ene) nevelni gyermekünket? – szülői 

beszélgetés (3.), közben Helikon magyar nyelvvizsga (kérünk mindenkit, hogy az iroda mellett és az az 

alatti folyósón ne közlekedjünk délelőtt!) Este 6PM- Disznótoros Cserkészbál (nincs cserkészfoglalkozás). 

Vasárnap 11AM: Gyertyaszentelő Boldogasszony – a szerzetesség ünnepe; Gyertyaszentelés. Elsőáldozási 

és bérmálási felkészítő; Mária Kongregáció gyűlése. Süteményvásár Böjte atya árvaházai javára. 

Közben figyeljünk a lelkiekre: Elmúlt vasárnap, Isten Igéjének vasárnapján, az evangéliumban Jézus 

meghirdeti küldetésének célját, Isten Országának eljövetelét. Ennek megélésére hívja meg első tanítványait 

akkor és azóta mindig, így minket is. Te elfogadod-e? S ha igen, úgy mi változott meg ezzel életedben? 

Most Jézus bemutatását ünnepeljük (40 nappal karácsony után), ami lezárja a karácsonyi 

ünnepkort. A gyertyaszentelés hagyományával Jézust, mint világosságot ünnepeljük. A világosság, 

akit Simeon felismer és megmutat a világnak. Hol van szükség neked világosságra életedben? 

Áldott hétvégét!  

Tamás atya 
 

 

Akik hívnak, azokat a következő időszakban szívesen meglátogatja Tamás atya egy házszentelésre (ha ez 

volt is az elmúlt években!), akár úgy is, hogy néhányan, akik közel laktok egymáshoz, azok egy közös 

alkalmat szerveznek. 

A 2020. évi adomány borítékot, aki még nem vette át, kérjük, hogy vegye fel az irodán! 

 

 

 

 

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XD-wTIFaZPk
https://youtu.be/yReZze8ICQY


   
 

2 
 

PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL 

 

Január 
31. 7PM: Mise, majd Filmklub: Hétköznapi 

mennyország 

 

Február 

1.  10-11.30: Hogyan kell(ene) nevelni 

gyermekünket? – szülői beszélgetés (3.)  

Helikon magyar nyelvvizsga 

6PM- Disznótoros Cserkészbál (nincs 

cserkészfoglalkozás)  

2. 11AM: Gyertyaszentelő Boldogasszony – a 

szerzetesek ünnepe; Gyertyaszentelés. 

Elsőáldozási és bérmálási felkészítők; Mária 

Kongregáció gyűlése. Süteményvásár Böjte atya 

árvaházai javára 

4. 12PM: Házasok Klubja 

6. 1PM: Belvárosi Mise (Rákóczi Villa) 

7. 7,30AM-9PM: Első pénteki egész napos 

szentségimádás, 6,30PM: Rózsafüzér, 7PM: 

hallottjainkért mise, taize-i imaóra 

8. 10-11,30: szülői beszélgetés nevelésről; 

6PM: Haiti Est 

9. Balázsáldás a misék után. Elsőáldozó lelkinap. 

Fiatalok homeless-outreach programja a városban. 

MCC ebéd és Töltött káposzta vásár 

14. 7-9pm: Magyar Konyha Klub: Székely János 

15. 10-11,30AM: Hit és Tudás: Peleskey Miklós, A 

világ keletkezése 2.  

16. 11 órás mise után tűzriadópróba a 

templomban, majd képzések ezzel kapcsolatban! 

Családi Délután. Karitász bécsi szelet ebédje. 

21. 8 PM: Thomas Worcester, SJ (President, Regis 

College Toronto): The Modern Papacy between 

Tradition and Innovation from John XXIII (1958-

63) to Francis (2013-) (Pax Romana) 

22.  6PM: Farsangi Bál (részletek lent). 

Nagycserkész téli tábor 

23. Farrsangzárás: a torontói magyar 

hagyományőrző disznóvágásból kóstoló 

12:30 PM: Irodalmi Délután Zrínyi Miklósról 

28. 7PM mise, majd karizmatikus szentségimádás 

29: 11,30: Magyar Iskola: osztálymise 

 

Március 
1. Ifjúsági találkozó. Mária Kongregáció. 1,30: 

Peller Anna műsora. 6-7PM: Komolyzenei 

Vesperás (részletek később) 

3. 1PM: Házasok Klubja 

5. 1PM: Belvárosi Mise (Rákóczi Villa) 

6. 7PM mise, majd taizei szentségimádás 

7. 10-11,30: Történelem: Szolnoki István. Magyar 

őstörténet a - tudomány mai állása szerint 

11,30: Magyar Iskola: osztálymise. Lift Jesus 

Higher ifjúsági találkozó  https://www.ljhr.ca 

8. Elsőáldozási és bérmálási felkészítők 

13. 7PM mise, majd nagyböjti beszélgetés Sajgó 

Szabolcs atyával 

14. 2-7PM: nagyböjti lelkinap Szabolcs atyával 

15. Hajléktalanokat segítő ifjúsági akció 

20. 7,45PM: Filmklub: Levelek Jákob atyához 

22. 11AM: Templomszentelési búcsú és díszebéd. 

Scola Cantorum Nagyböjti áhítata

 

NÉHÁNY PROGRAM RÉSZLETESEN 

 Február 9: a Házasok Klubja ebédje és töltött káposzta, debreceni és kolbász vásárra rendeléseket le lehet 

adni Varga Emmánál: 416-225-9024. 

 Február 22: a Ministráns és Ifjúsági Klub JELMEZES FARSANGI BÁLJA: SZÓRAKOZVA TÁMO-

GASSUK FIATALJAINKAT! este 6:00 ajtónyitás, jelmez parádé és verseny (csak félarcos maszkok), 

majd finom vacsora (Könnyű Norbi) és farsangi Fánk. A Festivál Zenekar szolgáltatja az esti hangulatot, 

közben néptánc fellépés és gyermektáncház, tombola és arcfestés. Jegyek ára: Felnőtt $35.00 elővételben, 

az ajtónál: $40.00; Gyermekek (16 éves korig): $15.00. Jegyrendelés: Szárics Annánál 905-884-3570, jegy-

felvétel az irodán. A tombolára és a nyereményekre szívesen fogadunk adományokat!  

 

EUTHANÁZIA KISZÉLESÍTÉSE: „NEM LEHET SEMMIT TENNI?” 

Köszönjük a múltheti felhívásra küldött megerősítő leveleket! Néhány kérdésre szeretnék reflektálni: 

 „Miért nem tudtunk erről korábban?” - kérdezik. Azért, mert a kormány nem érdekelt abban, hogy va-

lódi vita folyjék erről és magam is csak véletlenül vettem észre a hírt… Jobban kell figyelnünk! 

 „Ez akkor egy Mercy Killing?” – NEM! Egyrészt ne engedjük becsapni magunkat, hogyha egy keresztény 

jelzőt teszünk elő, akkor az nem bűn! Másrészt ez egy tökéletes példa arra, hogy hogyan veszik el, járatják 

le a legfontosabb keresztény fogalmainkat e társadalomban. 

https://www.youtube.com/watch?v=XD-wTIFaZPk
https://www.youtube.com/watch?v=XD-wTIFaZPk
https://www.ljhr.ca/
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 Egy orvos leveléből: „A magam részéről az eutanáziát gyilkosságnak tartom. Orvosi és erkölcsi felfogá-

som szerint semmi részvételt nem vállalok benne…. Az orvos-szövetségben van a személyes válaszom: a 

Hippokratészi esküm értelmében az élet megszüntetésé megengedhetetlen akármilyen körülmények között 

is. Az orvosi eskümtől függetlenül is vallási meggyőződésem, hogy az életet az Isten adja és csak Isten 

szüntetheti meg. Az élet a pete megtermékenyítésével indul, ezért terhesség-megszakítás sem engedhető 

meg. A törvényhozó testületek, akik erre törvényt szabnak, ezt a felelősséget orvosokra akarják hárítani. … 

Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy ha valakinek betegsége van és lenne esetleg élet-meghosszabbító el-

járás, akkor nem erkölcsi kötelességünk annak alávetni magunkat. A határok néha nehezen elkülöníthetők 

és mindenkinek valláserkölcsi feladata hite szerint eljárni. Tiltakozom, ha bármely államhatalom olyanra 

kényszerítsen, ami hitemmel ellentétes… Az Eutanázia kiterjesztése csak egy példája az egyre bővülő ke-

resztény-ellenes világszemléletnek. – Ez a keresztény válasz! 

 „Nem lehet semmit tenni…” – ez nem igaz! Ha leírtad véleményed az online kérdőívre, ha tudatosan utá-

najársz ezen kérdéseknek és beszélsz róluk, akkor meg lehet állítani e folyamatot. 

Tamás atya 
 

LELKI FELKÉSZÜLÉS AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA (NEK) 1. 

Tavaly az egész mise kapcsán indítottunk egy sorozatot a Hírnökben. Idén, a budapesti Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusra való készülés jegyében a szentáldozásról fogunk egy-egy rövid tanítást 

adni, ahogy ezt a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus küldetésnyilatkozata célul tűzi elénk: 

1. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alapvető célja, hogy elmélyítse és tudatosítsa a 

katolikus hívekben, hogy az egyház életének forrása és csúcsa az Eucharisztia. 
2. Az Eucharisztia „életforrás". Így az egyes hívő, a hívek közössége és a társadalom számára erőforrás 

lehet. A NEK célja, hogy erre rávilágítson, kutassa és bemutassa. 

3. A NEK feladata a katolikus hívek hitbeli, tudásbeli, hitvédelmi megerősítése, hogy egyéni és plébánia 

szinten, még elkötelezettebben belegyökerezve a katolikus hagyományba, hitvalló keresztényekként éljék 

életüket, és megújult missziós lelkülettel adják tovább az örömhírt a világnak. (https://www.iec2020.hu/) 

 

MÉDIA – BONUM TV 

Örömmel adjuk hírük, hogy megújult a magyar EWTN MAGYAR TV (BONUMTV) honlapja. A Hírnök 

című műsorban (https://katolikus.tv/musorok/hirnok) jó összefoglaló beszámolók vannak minden nap és ezt 

élőben lehet nézni a neten. (Általában az itteni vasárnapi miséből is betesznek néhány percet.) 
 
 

A SZENTATYA FEBRUÁRI IMASZÁNDÉKA: 

 Imádkozzunk, hogy meghalljuk és komolyan vegyük az ember-kereskedelem áldozataivá vált menekült 

testvéreink segélykiáltását! 

 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (2) 9:00 Zoltánért; Málics Máriáért 11:00 a Mária Kongregáció élő és +tagjaiért; Király Mária 

felgyógyulásáért; Vilmáért, 103. születésnap; +Ernst-ért; +Zinner Annáért és Józsefért; +Orbán Marikáért és Istvánért; +Schneider 

Lajosért és Margitért; for +Vince Ierullo; +Király Mihályért; +Kósa Charles-ért; +Bevilacqua Dominic-ért 5 PM for the recovery 

of Robert Trass 

Hétfő / Monday (3) Saint Blaise 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for blessings on Fr Blaise Jaschko on his 

birthday; for +Susan Severino 

Kedd / Tuesday (4) Jesuit martyrs of the missions 7:30 for our +Jesuits; for blessings on Rebecca Warren on her birthday 

Szerda / Wednesday (5) Saint Agatha 7:30 for Jesuit vocations; for +Fr. Orbán, birthday 

Csütörtök / Thursday (6) Saint Paul Miki and companions 7:30 for the conversion of non-believers; for blessings on Fr 

Fernando Suarez on his birthday 

Péntek / Friday (7) 7:30 for our benefactors; for blessings on Freddie Artes on his birthday 

7 PM békéért a Kárpát-medencében; +Kovács Lászlóért; +Sumaher Albertért 

Szombat / Saturday (8) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; for blessings on Aurora Dilag on her birthday 

Keresztelő: Hering Charles, Polgrain Henry 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Pouzar Magda emlékére: Balogh Sándor, Dala Imre, Domingues Diana és 

Watson Paul, Dózsa Erzsébet, Elek Rozina, Grett Julie and Julius, Hári Piroska, Hegyes Júlia, Hofstra Dian, Horváth Hédy, Jordán 

Emőke, Kenedi Imre és Ilona, Konstantinidis Helen, Mittlemein Cheryl and Steve, Pronman Andrea és Gontovniek Alan, Rayman 

Anzalene Latiff, Szabó Katalin, Szűcs Béla, Szűcs Erzsébet, Vámos Marika, Zydron Margit. +Edith Bethlendy emlékére: Bea 

Ozero. +Szakál Margit emlékére: Marilyne és John Kapuvári 

 

https://www.iec2020.hu/
https://katolikus.tv/musorok/hirnok)
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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 

February 2, 2020 

"This child is destined…to be a sign that will be opposed…" 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

Last week we have heard God’s message: The Kingdom is at hand, God comes to call us personally, to 

transform, renew our life! Today: Forty days after Christmas, we observe the Presentation of the Lord in 

the Temple, when we celebrate Christ as the light of the world. (We will bless the candles in church and 

carried in procession to welcome him.)  

The Gospel reminds us of the first time the Lord entered the Temple, with Mary and Joseph. There he meets 

Simeon, an old man who recognises Jesus as the long-awaited Messiah. It is about a challenging light: His 

coming will be a challenge, but also good news for those who welcome him. All depends upon your inner 

decision! 

I wish you a blessed Weekend! With my prayer,  

Fr Tamas 
 

WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above! 

 

THE HOLY FATHER’S INTENTION IN FEBRUARY 
 

We pray that the cries of our migrant brothers and sisters, victims of criminal trafficking, may be heard and 

considered. 
 

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS 
February 1.6PM- Dinner and Dance of the Scouts 2. Blessings of candles and throats after the Masses. 

Bake sale. 3: Rehearsal, 4:30 Adoration, 5:00 Holy Mass ministered by the Family Choir (join Sung Vespers 

after Mass, if you can) 4. 12PM: Married Couples Club. 9 Lunch and Cabbage rolls, Debreceni & Sausage 

sale; you can place orders with Emma Varga at 416-225-9024. 16. Schnitzel Lunch 22. Farsang Dinner and 

Dance 24. After the 7PM Mass Charismatic Adoration with the Holy Trinity community.  

 

 

NEW! PRE-AUTHORIZED GIVING PLAN - We are implementing this Pre-Authorization Giving Plan 

at the request of several of our Parishioners who use it elsewhere and find it meets their needs and 

lifestyle. This plan is not for everyone, but we want to make it available to those who 

would use this new, EASY WAY TO SUPPORT US! PAG’s Advantages for the 

donor:  Convenience. It allows the parish to plan better through regular and dependable 

flow of contributions, much less administration & reduction of paperwork. WOULD 

YOU DONATE ONLINE? Use stelizabethofhungary.archtoronto.org; 

https://stetoronto.org/tamogass; PAYPAL or United Way Greater Toronto, Canada Helps 

or Benevity.   

 

 

https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://stetoronto.org/tamogass/

