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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 19. 

 

 „Én láttam és tanúságot teszek róla, hogy ő az Isten fia!” 

OLVASMÁNYOK: Iz 49,3. 5-6; 1Kor 1,1-3; Jn 1,29-34   
 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     
 

Várunk szeretettel pénteken 7,45PM Pax Romana-Filmklub: “A mennyország színe” című csodálatos 

iráni filmre, ami a „belső” látásról szól. Szombaton 10-11,30 indul új sorozatunk „Hit és Tudás” (1) 

Peleskey Miklós előadása: A világ keletkezése.  

Vasárnap kifejezetten kérem, hogy a 11 es mise után maradjatok velünk a Cafe-ra (Lángos vásár) és utána 

1PM: Ökumenikus Ima. Idén mi leszünk a házigazdák az öt torontói keresztény közösséget összefogó ta-

lálkozón. Legyél te is velünk! (Közben elsőáldozó és bérmálkozói előkészítés is lesz.)  

 

Jézus megkeresztelkedésekor megtapasztalva az Atya megerősítő szeretetét, belép a mi életünkbe, vállalja a 

küldetését, azaz az egységet velünk. Találkoztál-e ezen a héten ezzel az átformáló tapasztalattal? Most va-

sárnap Keresztelő János már maga tesz tanúságot Jézusról (Jn 1,29-34) A felismerés és kimondás 

hosszú folyamata ez a próféta életében, ami azonban nyitva áll mindenki előtt.  

Te hol tettél már életedben tanúságot Jézusról? Te hogyan építed a keresztény közösséget, hogy job-

ban és hitelesebben tudjon tanúságot tenni a világban? 
 

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://vimeo.com/383300069
https://vimeo.com/383301364
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL 

 

Január 

17. 7,45PM Pax Romana-Filmklub: “A 

mennyország színe” 

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

előadása: A világ keletkezése. Kiscserkész téli 

kirándulás 

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.)  

Helikon magyar nyelvvizsga 

6PM- Disznótoros Cserkészbál (nincs 

cserkészfoglalkozás)  

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: szülői beszélgetés nevelésről 

6PM: Haiti Est 

9. Elsőáldozó lelkinap. MCC ebéd és 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). 

Nagycserkész téli tábor 

29.  10-11,30: Szolnoki István: Magyar őstörténet 

 

NÉHÁNY PROGRAM RÉSZLETESEN 

 

 Január 26: Kodály kolbász- és házi rétesvásár. Az ebéd teljes bevétele az ifjúsági és gyermek tán-

cosaink Cifra Táborban való részvételét támogatja! 

 Február 1: Várunk a Disznótoros Cserkészbálra 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 

 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 

TÁMOGASSUK FIATALJAINKAT! este 6:00 órakor ajtónyitás, jelmez parádé és verseny (csak 

félarcos maszkok), majd finom vacsora és farsangi Fánk. A Festivál Zenekar szolgáltatja az esti han-

gulatot, 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. 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. 
 

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
mailto:toronto.cserkesz@gmail.com
mailto:ildikocsermely@hotmail.com
mailto:zydronv@gmail.com
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KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS 2019 

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

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

vel tudjuk építeni közösségünket! Aki ezt megteszi, az már felelősséget is vállal érte!  

 

BESZÉLGETÉSEK HITRŐL ÉS VILÁGRÓL 

Sokak kérésére bővítjük a különböző témákban folytatott beszélgetés sorozatokat. 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 29: 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.; január 25., február 1., febr. 8. (10-11,30) 
 

JÓ GAZDA SZEMÉVEL…. 

Elkezdtük a Helikon Gimnázium többi osztálya számára a termek előkészítését, hogy már tavasszal 

ezeket fel tudjuk avatni és ősszel jól előkészítetten tudják itt kezdeni az évet. 

BANKI ADOMÁNYOZÁSI MEGHATALMAZÁS - ÍGY TÁMOGATHATJA 

KÖZÖSSÉGÜNKET LEGEGYSZERŰBBEN!  A „pre-authorized giving plan”-t (PAG) 

közösségünk több tagjának kérésére és más plébániák jó tapasztalata alapján vezetjük be. 

Ha ONLINE szeretne adományozni: PAYPAL, Canada Helps or Benevity. 

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

 

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 (19) 9:00 Éváért és Zoltánért, évforduló; +Kovács Jánosért és Erzsébetért 11:00 egyházközségünk 

fiataljaiért és családjaikért; Vásárhelyi Péter felgyógyulásáért; +Simkó Lászlóért, 6. évforduló; +Szőke Károlyért és 

Kobán Simonért; +Budaváry Valériáért, 54. évforduló; +Szakolcai Ákosért, évforduló; +Kálmán Etelkáért és Pálért; 

+Szakáll Margitért; +Benkő Pál Györgyért, 1. évforduló; +Nádudvari Istvánnéért 5 PM for Etelka and +Pál 

Hétfő / Monday (20) Esztergomi Boldog Özséb áldozópap 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General 

Kedd / Tuesday (21) Saint Agnes 7:30 for our +Jesuits 

Szerda / Wednesday (22) Boldog Batthyány-Strattmann László 7:30 for Jesuit vocations 

Csütörtök / Thursday (23) 7:30 for the conversion of non-believers 

Péntek / Friday (24) Saint Francis de Sales 7:30 for our benefactors 7 PM a magyar politikai élet megtisztulásáért 

Szombat / Saturday (25) The Conversion of Saint Paul the Apostle 7:30 for world peace 

 

 Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Tóth George emlékére: Fedor Anna, Kocsis Géza és Irén, Marcelli 

Sal & Paulie, Pickó József és Mária, Rozinka Steve & Rose, Somlai Steve és Anna, +Horváth Dara Erzsébet 

emlékére: Farkas Teréz 

Temetés: +Szakáll Margit (93) gyászmiséje január 23-án lesz 1 órakor templomunkban, utána urna elhelyezés a York 

temetőben.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp_U68yZWSvvyngNWRDybwl9zv_ZyWFZ676sJ1dC4KZZOi9Q/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=XD-wTIFaZPk
file:///C:/Users/Gyula/OneDrive/Office%20shared%20files/Hírnök-kommunikáció/2019/stelizabethofhungary.archtoronto.org
https://stetoronto.org/tamogass/
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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 19, 2020 

"And I myself have seen and have testified that this is the Son of God." 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

In the Gospel (Jn 1,29-34), we encounter not only Jesus as he begins his public ministry, but also John the 

Baptist, who witnesses to Jesus’s baptism. John hears the voice of the Father and sees the Spirit descend and 

rest on Jesus: a revelation opening the ways for encountering, recognising and witnessing about Jesus. As 

baptised, we are called to the same journey! 

 

You may already be aware that the federal government is conducting a Canadian-wide consultation on their 

proposal to expand accessibility to euthanasia.  The questionnaire is considerably biased.  It already 

“assumes” that accessibility to euthanasia will be expanded, but it’s a question of how far it can be 

expanded.  As our Archdiocese does, I encourage you to examine the questionnaire itself and if you can, 

respond to it. You can read here a letter from the Euthanasia Prevention Coalition:  

https://alexschadenberg.blogspot.com/2020/01/participate-in-canadian-government-maid.html 

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 19. Lángos sale. 3PM Haitian Mass and commemoration 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. 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. 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://alexschadenberg.blogspot.com/2020/01/participate-in-canadian-government-maid.html
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://stetoronto.org/tamogass/

