
   
 

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. 

2020. január 26. 

 „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” 

OLVASMÁNYOK: Iz 8,23b – 9,3; 1Kor 1,10-13. 17; Mt 4,12-23   
 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

Kereszténység egységéért imádkoztunk az Ökumenikus Imahét nyitónapján: köszönöm, akik velünk 

voltatok e valóban szép alkalmon. Imádkozzunk azért, hogy legyen bátor folytatása a hétköznapokban is!  

Kérem imáitokat különösen is Marosfalvy László atyáért, akit újra kórházba kellett szállítani és akinek 

kivizsgálása még folyik. 

Várunk pénteken az esti hetes mise után a Karizmatikus szentségimádásra. Szombaton 10-11.30: Hogyan 

kell(ene) nevelni gyermekünket? – szülői beszélgetés a kisiskolás korról (2.) „Isten Igéjének” 

vasárnapján 11AM: A „lektorok” (misei felolvasók) megáldása, majd Cafe: Kodály kolbász ebéd és 

rétesvásár, és táncosaink bemutatója. 12:30 Irodalmi Délután a Kaszap Teremben - „Pillanatokra fűzött 

poézis.” Válogatás Antal Anikó új verseiből.  

Sokan hallottátok talán, hogy a kanadai kormányzat elkezdett egy konzultációt: to expand accessibility to 

euthanasia.  Egyházmegyénk kérésére én is javaslom, hogy keresztény hitünk szerint adjunk hangot 

véleményünket. Erről fog beszélni a mise után Kristóf Lóránd és itt olvasható erről az Euthanasia 

Prevention Coalition jó összefoglalása:  https://alexschadenberg.blogspot.com/2020/01/participate-in-

canadian-government-maid.html 

Elmúlt vasárnap Keresztelő János tett tanúságot Jézusról (Jn 1,29-34) Te hol tettél e héten tanúságot 

Jézusról? 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 változik meg ezzel 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://youtu.be/EgqPfYbKVEE
https://www.youtube.com/watch?v=XD-wTIFaZPk
https://www.youtube.com/watch?v=XD-wTIFaZPk
https://alexschadenberg.blogspot.com/2020/01/participate-in-canadian-government-maid.html
https://alexschadenberg.blogspot.com/2020/01/participate-in-canadian-government-maid.html
https://youtu.be/zXJ71B9WaLs
https://vimeo.com/383312425
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL 

 

Január 

24. 7: mise, 7,40PM: Karizmatikus szentségimádás 

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

gyermekünket? – szülői beszélgetés a kisiskolás 

korról (2.) 

26. „Isten Igéjének” vasárnapján 11AM: A 

„lektorok” (misei felolvasók) megáldása.  

Cafe: Kodály kolbász ebéd és rétesvásár, és 

táncosaink bemutatója 

Tájékoztató az új tervezett eutanázia törvényről 
(dr Kristóf Lóránd)  

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. Fiatalok homeless-

outreach programja a városban. MCC ebéd és 

Töltött káposzta vásár 

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

16. Elsőáldozó és bérmálkozói előkészítés, Családi 

Délután. Karitász bécsi szelet ebédje. 

21. 8 PM: A modern pápaság a hagyomány és a 

megújulás közt 

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

Nagycserkész téli tábor 

23. 12:30 PM: Irodalmi Délután Zrínyi Miklósról 

 

NÉHÁNY PROGRAM RÉSZLETESEN 

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

táncosaink Cifra Táborban való részvételét támogatja! 

 Február 1: Várunk a Disznótoros Cserkészbálra Jegyrendelés:  toronto.cserkesz@gmail.com. 

Szívesen fogadunk tárgyakat a csendes árverésre (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 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 arcfestés. Jegyek ára: Felnőtt $35.00 elővé-

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

884-3570, jegyfelvétel az irodán. A tombolára és a nyereményekre szívesen fogadunk adományokat!  

 
 

LELKI FELKÉSZÜLÉS AZ 52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA 

 Egy nagyszerű pályázati lehetőség fiataloknak (10 és 29 év közöttiek! ) a Budapesti Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusra! A Rákóczi Szövetség   (www.rakocziszovetseg.org/diaszpora) a 

támogatott diaszpóra programok közé sorolta e mindannyiunk számára kiemelkedő őszi vallási ese-

ményt (NEK, 2020. szeptember 13-20.) Info: www.rakocziszovetseg.org/diaszpora, jelentkezési 

határidő február 28. 

 2020 januárjától 9 elsőpéntek van a szeptemberi kongresszusig: végezzük el együtt a 

nagykilencedet! 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
http://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora
http://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora
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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. 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 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. Az első gyors munkával 

elkészültek a víz és villanyszerelések, jelenleg az áthelyezett falak glettelése folyik. 

Örömmel jelezzük, hogy egy minőségi zongorát kaptunk, amit a templomban helyeztünk el. Az 

adományozóval együtt a célunk, hogy egyházzenei szolgálatunkat tovább tudjuk erősíteni. Ehhez 

kapcsolódóan indul el az orgonánk esedékes komolyabb hangolása és megtisztítása. Ennek részeként 

behoztuk a szép Szent Erzsébet szobrot az orgona két része közé, hogy egy igényes megvilágítással az 

egész kórus rész kaphasson egy erősebb hangsúlyt templomunkban. A templom bejárathoz pedig kihoztuk az 

eddig eldugott helyen lévő Szent Család szobrainkat. 

 

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. 

(A pápa imaszándéka egy-egy hónapra közös imát kér tőlünk a világ és az Egyház kiemelt területein. 

Megérkeztek a kis imalapok a 2020-as évre, amit a mostani mise után osztunk ki.) 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (26) 9:00 Marosfalvy atya felgyógyulásáért 11:00 Emi születésnapjára; Elek Babiért, születésnap; 

Marosfalvy atya felgyógyulásáért; Vásárhelyi Péter felgyógyulásáért; Koszó Erzsébet felgyógyulásáért; +Farkas Jenő-

ért, születésnap; +Konyicska Annáért; +Benyó Nusiért; +Pouzar Magdáért; +Beliczay Péterért (Budapest); +Nedeczky 

Imréért 5 PM for Etelka and +Pál 

Hétfő / Monday (27) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for blessings on Glo Ugarte on her birthday; for 

healing and good health of Patricia and Antonette; for blessings on Beatrice Canicula on her 90th birthday; for +Matt 

Puno and Ellie Aguilar; for the complete healing and recovery of Fr Laszlo Marosfalvy 

Kedd / Tuesday (28) Saint Thomas Aquinas 7:30 for our +Jesuits; for blessings on Freddie and Ching Artes on their 

anniversary; for blessings on Yollie Limson on her birthday 

Szerda / Wednesday (29) 7:30 for Jesuit vocations; for blessings on Pat and Sol Tellis on their anniversary 

Csütörtök / Thursday (30) 7:30 for the conversion of non-believers; for +Emy Cantos and Danny de la Cruz 

Péntek / Friday (31) Saint John Bosco 7:30 for our benefactors; for all the intentions of Marriage Encounter Class 6 

members 7 PM a magyar politikusok megtéréséért 

Szombat / Saturday (1) 7:30 for world peace; for blessings on Pauline Sazon on her birthday 

 Köszönet virágmegváltásra adományozóknak: +Szakál Margit emlékére: Bonnay László és Katalin, Hári Piroska, 

Sztanyó László; +Molnár Rozália emlékére: Tóth Karola 

Temetés: Pouzar Magda (95) gyászmiséje január 28-án lesz 11 órakor templomunkban. 
  

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 26, 2020 

"Come, follow me, and I will make you fishers of people." 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

 

Pope Francis has designated today as the Sunday of the Word of God, when we are reminded that the Lord 

is in constant dialogue with his people through his Holy Word. Let us ask to hear the Lord and enter more 

deeply into relationship with him as we pray. Jesus sets out and begins to preach. He invites the first of his 

disciples as he invites us today. 

 

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 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. 16. Schnitzel Lunch 22. Farsang Dinner and Dance 24. After the 7PM Mass 

Charismatic Adoration with the Holy Trinity community.  

 

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 

 
 

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/

