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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 5. 

 „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk.” 

OLVASMÁNYOK:  Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a. 5-6; Mt 2,1-12   
 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     
 

BUÉK: Bízd Újra Életedet Krisztusra! – ezt kívánom szívből egész közösségünknek és magamnak is. 

 

Szép karácsonyi napok és évzárás van mögöttünk: hálásan köszönöm minden segítőnknek a rengeteg szol-

gálatot! A Szilveszteri Estért köszönet a vacsorát készítő Turcsik Károlynak és segítőinek: köszönöm, hogy 

segítettek tovább vinni és egyben megújítani ezt az együttlétet! 

  

Múlt vasárnap a jászol idillje után a valóságba lépünk a mai evangéliummal: menekülés a gyilkos Heródes 

elől. Az angyal újra vezeti Józsefet. Te engeded-e, hogy jobban vezessen téged az Úr az új évben?  

Vízkeresztet ünnepeljük most: A háromkirályok csillaga a minden emberben lévő vágy Isten után, amely a 

bűnbeesés óta eléggé zavarossá, homályossá vált. Az új év még jobban arról fog szólni, hogy világértelme-

zésünk széttöredezik: a politikai bal és jobb, a kulturális tradíció és új korábban segítő jelzői nem (úgy) 

érvényesek már, mint korábban. Vannak, akik agresszívan akarják tartani a régit és vannak, akik mindent 

elengednek: „anything goes”. A napkeleti bölcsek minden idők istenkereső és Istent megtaláló embere!  

Te keresel-e még fényt az életedben? Fényt, ami segít tájékozódni, ami a távolból is vonz, ami irányt 

ad? És ha megtalálod: megosztod-e másokkal Isten szavát! 

 

Akik hívnak, azokat a következő időszakban szívesen meglátogatom egy házszentelésre (ha ez volt is az el-

múlt években!), akár úgy is, hogy néhányan, akik közel laktok egymáshoz, azok egy közös alkalmat szervez-

nek! Kívánok szívből még áldott, békét hozó Új Esztendőt!  

Tamás atya 
 

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/376302332
https://vimeo.com/382539623
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL 

 

Január 

3. 7,30AM-9PM: Első pénteki egész napos 

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

taize-i imaóra 

5. MIK ifjúsági találkozó 

10. 7-9PM: Főzőklub Forbáth Péterrel 

11. Magyar Iskola indulása (nincs cserkészet). 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 süteményvásár. 

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. Elsőáldozási és bérmálási 

felkészítő Mária Kongregáció gyűlése. 

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: Főzőklub Székely Jánossal 

16. Elsőáldozó és bérmálkozói előkészítés

VÍZKERESZT ÜNNEPE 

A magyarság körében a vízkereszt ünnepéhez kötődően különböző népszokások alakultak ki. A magyar 

vízkereszt kifejezés a víz megszenteléséből, megkereszteléséből ered. Vízkeresztkor kezdődik meg a 

házszentelések időszaka, amely a 15. századtól kialakult szokás. A házszentelés szertartása során a pap az 

újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, 

dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a 

Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 20. Az eredeti 

értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus 

áldja meg e házat”). Az év elején, Vízkereszt vasárnapján: 

 fogadjátok szeretettel a szentelt vizet és krétát, hogy hazamenve megáldjátok házaitokat! 

 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 

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 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 tudomány címmel Peleskey Miklós református lelkészt kértük fel. Első beszélgetés január 18-

án 10-11,30 között: „A világ keletkezése. A világ létrejöttének természettudományos és teológiai 

megközelítése”. Végül a Nevelésről indítunk filmvetítést és beszélgetéssorozatot szülők számára 

szombat délelőttönként. 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 

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://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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Szent Mihály ima 

XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. 

október 13-án. Az ottani imatapasztalata alapján megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden 

szentmise után kérte. Mivel Torontói egyházmegyénk védőszentje Szent Mihály, ezért érsekünk kérte, hogy 

mi is imádkozzuk: 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; 

a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! 

Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” 

Te pedig, mennyei seregek vezére, 

a sátánt és a többi gonosz szellemet, 

akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, 

Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen. 

JÓ GAZDA SZEMÉVEL…. 

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. A banki meghatalmazás útján könnyebben tudja az Ön 

által meghatározott közösségi célt támogatni rendszeres adományával. Kérjük, hogy 

olvassa el a kitett részletes leírást vagy keresse könyvelőnket, Reitner Beátát: 

szte.treasurer@gmail.com. Január12-én 10,30-11, és 12,00-12,30 között Bea 

személyesen segít annak, aki ezt kéri! PAG’s előnye az adakozó számára a 

kényelem és a folyamatosság Az iroda számára sokkal kevesebb adminisztráció a 

nagy könnyebbség. Esetleg ONLINE szeretne adományozni? Már elérhetők az 

alábbi lehetőségek: stelizabethofhungary.archtoronto.org; 

https://stetoronto.org/tamogass; PAYPAL, Canada Helps or Benevity. 

OKTATÁS - IFJÚSÁG 

 2020-ban is lesz Diaszpóra Program, amire 2020. február 28-ig lehet jelentkezni a jövő évi programokra: 

https://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora 

 A Helikon Társaság es a budapesti ORIGÓ Nyelvvizsga Centrum ismét közösen rendezi a magyar akkredi-

tált Nyelvvizsgát 2020 február 1-én kezdő, közép és felsőfokon templomunkban. Jelentkezés január 7-ig. The 

Hungarian Helicon Society offers the next Hungarian Language Profiency exam on Saturday, February 1, 

2020 in Toronto at our Church.  Applications are due by January 7, 2020. www.heliconsociety.com 

 Apply now at the ReConnect Hungary 2020! Eligibility: for ages 18-28 of Hungarian heritage. Visit: 

www.reconnecthungary.org. 

 Egyetemista fiataloknak nyári szolgálat, mint fizetett munkalehetőség! A torontói érsekség fizetett missziós 

munkára ad lehetőséget egyetemista fiataloknak.: https://www.totustuustoronto.ca/application 
 

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 (5) 9:00 +Málics Máriáért 11:00 a Szent családért; Szendi Kingaért, születésnap; +Román Mihályért és 

Erzsébetért; Pouzár Magda felgyógyulásáért; +Behon Andrásért; +Dara Horváth Erzsébetért; +Farkas és Börzsönyi szülőkért; 

+Kore Andrásért; +Adorján Magdolnáért és Károlyért 5 PM for the protection of unborn children; for the intention of Antonio 

and Jaclyn Aleman; for Fr. Joby Kachappilly VC - 16th Ordination Anniversary to the Priesthood 

Hétfő / Monday (6) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for Fr. Joby Kachappilly VC - 16th Ordination Anniversary to 

the Priesthood; for blessings on Gene, Adrianne, and Jay Sazon on their birthday 

Kedd / Tuesday (7) Saint André Bessette 7:30 for our +Jesuits; for Fr. Joby Kachappilly VC - 16th Ordination Anniversary to 

the Priesthood; for +Eligio Lopez 

Szerda / Wednesday (8) 7:30 for Jesuit vocations; for +Fr. Máté, birthday; for +Esperanza Cosme 

Csütörtök / Thursday (9) 7:30 for the conversion of non-believers; for good health and well being of Catherine Huebel 

Péntek / Friday (10) 7:30 for our benefactors; for the complete recovery of Patricia de Veyra; for +Danny de la Cruz 

7 PM a magyar politikusok megtéréséért 

Szombat / Saturday (11) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál; for the conversion of Pamela, Benny, Boots and Benjie 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Kajdocsy Giselle emlékére: Suzanne Clark 

Temetés: Egyed Róza (67) gyászmiséje január 7-én lesz este 6 órakor templomunkban.  

mailto:szte.treasurer@gmail.com
file:///C:/Users/Gyula/OneDrive/Office%20shared%20files/Hírnök-kommunikáció/2019/stelizabethofhungary.archtoronto.org
https://stetoronto.org/tamogass/
https://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora
http://www.heliconsociety.com/
http://www.reconnecthungary.org/
https://www.totustuustoronto.ca/application
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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 5, 2020 

"We observed his star at its rising, and have come to pay him homage." 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

 

The magi of Epiphany were foreigners to the people of Israel. Yet, in being welcomed into the presence of the 

Christ child by His mother, Mary, the magi remind us that the gift of the Savior Jesus is given to the whole 

world. In 2020 our traditional ways of understanding the world are breaking apart and many are confused… 

We need even more the different ways God is speaking to the people: through a star, through prophets or in a 

dream. When have you been aware of God speaking to you? Ask for light and open your mind and heart in 

the New Year even more! 

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 3. 7,30AM-9PM: First Friday Adoration, 7,45PM: taize-i prayer 

5. 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. 

1.6PM- Dinner and Dance of the Scouts 2. Blessings of candles and throats after the Masses. 4. 12PM: 

Married Couples Club 

 

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. 

 

 

 

mailto:szte.treasurer@gmail.com
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://stetoronto.org/tamogass/

