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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. január 12. 

 „Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik” 

OLVASMÁNYOK:  Iz 42,1-4. 6-7; ApCsel 10,34-38; Mt 3,13-17   
 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

 

Várunk szeretettel péntek este 7-9PM: Magyar Konyha Klubra Forbáth Péterrel: borleves, citromos 

szűzérme, diós-csokoládés-meggyes pite lesz a menü! Szombaton indul újra a Magyar Iskola és cserkészet. 

Végül filmvetítést és beszélgetéssorozatot kezdünk szülők számára szombat délelőttönként Pintyó Erika 

szervezésében: Szülői Café Beszélgetések: “Gyermeknevelés. Kétségek és tapasztalatok” címmel. Az első 

három alkalommal Vekerdy Tamás: Hogyan kell(ene) nevelni gyermekünket? című előadásának egy-egy 

részletét hallgatjuk meg és vitatjuk meg: 2020 január 11. (10-11,30); január 25 (11-12,30), február 1. (10-

11,30) 

Szeretnél visszahozni valamit az ünnepekből? Hallgass bele egy csodás felvételbe, amit a napokban készí-

tettek templomunkban: ‘Erbarme dich, mein Gott’ (Have Mercy, my God) Bach Máté Passiójából (BWV 

244) Szalados Orsolya (violin), Weber András (cello) és Varnus Xaver közreműködésével. (Youtube). Azt 

tervezzük, hogy nagyböjttől vasárnap esténként egy állandó komolyzenei áhítat sorozatot indítunk…. 

Vízkeresztkor napkeleti bölcsekre figyeltünk, akik istenkereső és Istent megtaláló emberek! Te keresed-e 

még fényt az életedben? A mai ünneppel, Jézus megkeresztelkedésekor belép a mi életünkbe, vállalja az 

egységet velünk. És ebben a döntésében kapja meg a küldetését: „Te vagy a szeretett Fiam”. Aka-

rod-e te is ezt az átformáló tapasztalatot? Mit kaptál küldetésként te (a keresztségben)? Aszerint 

élsz? 

Kívánok szívből még áldott, békét hozó Új Esztendőt!  

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 borítékok elkészültek, ezeket kérjük, hogy vegyék fel a templom bejáratánál.  

  

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/YxtjnPIx5VQ?t=295
https://youtu.be/hO2wIHn7P88
https://vimeo.com/383300069
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL 

 

Január 

 

10. 7-9PM: Magyar Konyha Klub Forbáth 

Péterrel: borleves, citromos szűzérme, diós-

csokoládés-meggyes pite 

11. Magyar Iskola és cserkészet indulása.  

10-11.30: Hogyan kell(ene) nevelni gyermekünket? 

– szülői beszélgetés (1.) 

12. 12:30: Könyvbarátok gyűlése és ebédje 

17. 7,45PM Pax Romana-Filmklub: “A 

mennyország színe” 

18. 10-11,30: „Hit és Tudás” (1)– Peleskey Miklós 

előadása: A világ keletkezése  

19. 1PM: Ökumenikus Ima 

Elsőáldozó és bérmálkozói előkészítés 

Lángos vásár 

24. 7,40PM: Karizmatikus szentségimádás 

25. 11-12.30: Hogyan kell(ene) nevelni 

gyermekünket? – szülői beszélgetés (2.) 

26. Kodály kolbász- és rétesvásár. 12:30 Irodalmi 

Délután a Kaszap Teremben - „Pillanatokra fűzött 

poézis.” Válogatás Antal Anikó új verseiből. 

 

 
 

Február 

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

gyermekünket? – szülői beszélgetés (3.)  

6PM- Disznótoros Cserkészbál  

2. 11AM: Gyertyaszentelő Boldogasszony – a 

szerzetesek ünnepe; Gyertyaszentelés és 

Balázsáldás a misék után, majd a torontói magyar 

hagyományőrző disznóvágásból kóstoló. 

Elsőáldozási és bérmálási felkészítő; Mária 

Kongregáció gyűlése. Sütemény vásár Böjte atya 

árvaházainak a javára 

4. 12PM: Házasok Klubja 

6. 1PM: Belvárosi újévi 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: Szolnoki István: Magyar őstörténet 

6PM: Haiti Est 

9. Elsőáldozó lelkinap. MCC Töltött káposzta vásár 

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

15. 10-11,30: „Hit és Tudás” (2)– Peleskey Miklós  

16. Elsőáldozó és bérmálkozói előkészítés, Családi 

Délután. Karitász bécsi szelet ebédje. 

22.  6PM: Farsangi Bál (részletek lent)

A Házasok Klubja február 9-i töltött káposzta, debreceni és kolbász vásárra rendeléseket le lehet adni Varga 

Emmánál: 416-225-9024. 

A Ministráns és Ifjúsági Klub szeretettel meghívja Önt és kedves családját a JELMEZES FARSANGI 

BÁLJÁRA: SZÓRAKOZVA TÁMOGASSUK FIATALJAINKAT! 2020. február 22-én este 6:00 órakor 

ajtónyitás, jelmez parádé és verseny (csak félarcos maszkok), majd finom vacsora és farsangi Fánk. A 

Festivál Zenekar szolgáltatja az esti hangulatot, közben néptánc fellépés és gyermektáncház, tombola és arc-

festés. Jegyek ára: Felnőtt $35.00 elővételben, az ajtónál: $40.00; Gyermekek (16 éves korig): $15.00. Jegy-

rendelés: Szárics Annánál 905-884-3570. A tombolára és a nyereményekre szívesen fogadunk adományokat!  
 

LELKI FELKÉSZÜLÉS AZ 52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA 

2020 januárjától 9 elsőpéntek van a szeptemberi kongresszusig. Arra hívjuk minden katolikus testvérünket, 

hogy végezzük el együtt a nagykilencedet, ezzel is felemelve szívünket és nemzetünket az Úrhoz. 

Mit kell hát tenni? Kilenc egymás utáni első pénteken megáldozni. Aki elvégezte a nagykilencedet, 

megkapja a végső tökéletes bánat kegyelmét, ha másként nem megy, akkor az Úr gondoskodik arról, hogy a 

szükséges szentségekhez eljusson, tehát megkapja a feloldozást, a szent útravalót, a betegek kenetét. Ez az 

Úr Jézus legnagyobb biztatása, ami egy ember számára létezhet, hiszen az üdvösségünknél nincs fontosabb!” 

Az elsőpéntek megtartásának hagyományos formája a minden hónap első péntekén való szentáldozás, és ha 

szükséges, akkor szentgyónás elvégzése. 
 

KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS 2019 

Nagyon köszönöm azoknak, akik kitöltötték már karácsony előtt a kérdőívet! Mivel azonban szeret-

nénk még több választ kapni, ezért még meghosszabbítjuk a kitöltési határidőt két héttel! Az idei kér-

dőív 5-10 perc alatt kitölthető online (elérhető a FB oldalról és a honlapról is. Azok számára, akik nem 

használnak számítógépet a kérdőív nyomtatott formában is elérhető az irodán!)  

Emellett természetesen mindig várok én és az Egyháztanács tagjai személyes visszajelzéseket, illetve újra 

kitesszük a levelesdobozt, hogy aki oda szeretne betenni kérdést vagy véleményt, megtehesse! 

Csak a közösség minden egyes tagjának véleményével tudjuk építeni közösségünket! Aki ezt megteszi, az 

már felelősséget is vállal érte!  

https://www.youtube.com/watch?v=XD-wTIFaZPk
https://www.youtube.com/watch?v=XD-wTIFaZPk
https://www.youtube.com/watch?v=XD-wTIFaZPk
https://www.youtube.com/watch?v=XD-wTIFaZPk
https://www.youtube.com/watch?v=XD-wTIFaZPk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp_U68yZWSvvyngNWRDybwl9zv_ZyWFZ676sJ1dC4KZZOi9Q/viewform
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BESZÉLGETÉSEK HITRŐL ÉS VILÁGRÓL 

Sokak kérésére bővítjük a különböző témákban folytatott beszélgetéseket. Célunk segíteni az itteni 

közösséget a világ és ezzel önmagunk jobb megértésében. Több sorozat lesz az idén: Szolnoki István 

folytatja a magyar történelemről tartott sorozatát (február 8: Magyar őstörténet a tudomány mai állása 

szerint), Forrai Tamás atya az egyháztörténelmi sorozatát. Folytatódik a Filmklub: január 17-én 7,45PM “A 

mennyország színe” című iráni filmmel, amivel már egy nagyböjti sorozatot indítunk el. Két új sorozatunk 

indul: Hit és tudás címmel Peleskey Miklós református lelkészt kértük fel. Végül filmvetítést és 

beszélgetéssorozatot kezdünk szülők számára szombat délelőttönként: Szülői Café Beszélgetések: 

“Gyermeknevelés. Kétségek és tapasztalatok” címmel. Az első három alkalommal Vekerdy Tamás: 

Hogyan kell(ene) nevelni gyermekünket? című előadásának egy-egy részletét hallgatjuk meg és vitatjuk 

meg: 2020 január 11. (10-11,30); január 25 (11-12,30), február 1. (10-11,30) 
 

CSERKÉSZEK 

Várunk a Disznótoros Cserkészbálra február 1-én. Jegyrendelés:  toronto.cserkesz@gmail.com. Szívesen 

fogadunk tárgyakat a csendes árverésre (kérjük jelezni itt:  ildikocsermely@hotmail.com illetve, a 905-852-

7120 telefonszámon este 6-10 között). Adományokat a tombolára is örömmel fogadunk az est előtt: 

zydronv@gmail.com 
 

JÓ GAZDA SZEMÉVEL…. 

Köszönet László Józsefnek és Pfeifer Tamásnak, akik az év elején kicserélték a Hall lámpáit a 

barátságosabb színű és energiatakarékos LED-es lámpákra, felszerelték a parkoló minden oldalára az új 

LED-es lámpákat, megoldották az orgona melletti kábelek elvezetését és folytatták az elektromos 

fővezetékek biztonságot szolgáló megújítását. Köszönet Kristóf Timinek, aki szépen felfestette az 

adományozók nevét a Galéria üvegablakjaira. 

Köszönet Török Erzsébetnek, aki elősegítette, hogy a hazai Katolikus TV, a BONUM TV egyre több 

itteni programunkról beszámol. Íme egy szép rész: https://katolikus.tv/evnyito-szentmise-torontoban/. 

Célunk, hogy egy állandó, heti jelenléttel tudjunk szolgálni, aminek a célközönsége nemsokára az észak-

amerikai magyarság lehetne, hiszen nemsokára itt is fogható lesz a BONUM TV. 

Elkészült Sznyida Balázs segítségével a templom bejáratához egy kijelző képernyő, amin az aktuális 

programok lesznek részletesen láthatók. Reméljük, hogy ezek segítenek már a belépéskor áttekinteni a 

fontosabb programokat. 
 

A SZENTATYA JANUÁRI IMASZÁNDÉKA: 

 Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és 

igazságosságot mozdítsa elő a világban. 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (12) 9:00 Paterson Éváért;  ifj. Oszoli Dénes felgyógyulásáért; +Kenési Béláné Haas Rozáliáért; 

+Mátés Annáért 11:00 Samantha születésnapjára; Erzsébet felgyógyulásáért; a repülőgép szerencsétlenség áldozatai-

ért; +Gáborért, 30. évforduló; +Somlai Istvánnéért, évforduló; +Szakolcai Ákosért, 4. évforduló; +Kohl Andrásért; 

+Siklosi Mary és Péterért; +id Engyel Gyuláért, 2. évforduló; +Merber L . Józsefért 5 PM for the healing and recovery 

of Frank Upson; for blessings on Patricia and Andrew 

Hétfő / Monday (13) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Bella Cruz; for blessings on Alan Cargill 

and Rachelle Zamora on their birthday 

Kedd / Tuesday (14) 7:30 for our +Jesuits; for +Jose Magalona; for +Ken and Imelda Muto 

Szerda / Wednesday (15) 7:30 for Jesuit vocations; for +Valentin Polmo; for blessings on Danny and Remy Lopez on 

their wedding anniversary 

Csütörtök / Thursday (16) 7:30 for the conversion of non-believers; for +Szakolcai Ákos, 4. anniversary; for the 

healing and recovery of Frank Upson 

Péntek / Friday (17)  Saint Anthony 7:30 for our benefactors; for blessings on Andrew and Patricia 

7 PM békéért a Kárpát-medencében 

Szombat / Saturday (18) Árpád-házi Szent Margit szűz 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; thanksgiving 

from Gene and Linda 

Temetés: +Tóth George (87) +Keller Ilona (94)   

+Molnár József (53) gyászmiséje január 11-én lesz 2 órakor templomunkban 

+Ganyi Ferencné (61) gyászmiséje január 11-én lesz 3 órakor templomunkban 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Egyed Róza emlékére: Kuhár Anna  

https://www.youtube.com/watch?v=XD-wTIFaZPk
mailto:toronto.cserkesz@gmail.com
mailto:ildikocsermely@hotmail.com
mailto:zydronv@gmail.com
https://katolikus.tv/evnyito-szentmise-torontoban/
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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 

January 12, 2020 

"This is my Son, the Beloved, with whom I am well pleased." 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

 

We come this Sunday to the Baptism of the Lord. Today we consider the adult Jesus, his identity and his 

mission. The Gospel shows Jesus to be the beloved Son of God, anointed by the Father with the Holy Spirit 

and with power. “You are my Son, the Beloved; my favour rests on you.’” In today’s joyous readings we are 

reminded of God’s kindness, compassion and love for all mankind; so much so that he sent his beloved Son 

and poured out the ongoing gift of his creative Spirit upon us to redeem us. With your baptism you have got 

your call too. Do you desire to renew this call? 

 

Need for peace? Listen to Bach in our church! ‘Erbarme dich, mein Gott’ (Have Mercy, my God) from 

Saint Matthew Passion (BWV 244) by Johann Sebastian Bach. Orsolya Szalados (violin), Andras Weber 

(cello) with the participation of Xaver Varnus. (Youtube) We plan to start a series of Organ Vespers from 

Lent… 

I wish you a blessed New Year! With my prayer,  

Fr Tamas 
 

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

 

THE HOLY FATHER’S INTENTION IN JANUARY 
We pray that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote peace and 

justice in the world.  
 

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS 
January 12. Baptism of the Lord 3: Rehearsal, 4:30 Adoration, 5:00 Holy Mass ministered by the Family 

Choir (join Sung Vespers after Mass, if you can) 

19. Lángos sale. 24. 7,40PM: Adoration 26. Lunch and bake sale. February 1.6PM- Dinner and Dance of 

the Scouts 2. Blessings of candles and throats after the Masses. Bake sale 4. 12PM: Married Couples Club. 

9 Cabbage rolls, Debreceni & Kolbas sale; you can  place orders with Emma Varga at 416-225-9024.  
 

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. Your offering is received automatically every month & 

continual support of your parish when you are away. Advantages for the 

Parish:  Allows the parish to plan better through regular and dependable flow of 

contributions, much less administration & reduction of paperwork. Please take the 

information letter at the church or ask more information from our treasurer, Beata 

Reitner: szte.treasurer@gmail.com. WOULD YOU DONATE ONLINE? Use 

stelizabethofhungary.archtoronto.org; https://stetoronto.org/tamogass; PAYPAL or United Way Greater 

Toronto, Canada Helps or Benevity. 

https://youtu.be/YxtjnPIx5VQ?t=295
mailto:szte.treasurer@gmail.com
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://stetoronto.org/tamogass/

