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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 16. 

 „Szavatok legyen igen, igen, nem, nem” 

OLVASMÁNYOK: Sir 15,15-20; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37   
 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

 

Várunk pénteken 7-9pm: Magyar Konyha Klub keretében Székely János (főkonzulátusi mesterszakács) a 

brassói aprópecsenye és a diós guba készítését tanítja nekünk. Szombaton nincs tanítás. Vasárnap a 11 

órás mise után Családi Délután, benne a Karitász bécsi szelet ebédje, könyvbemutató, kegytárgyvásár a 

szentföldi keresztények számára és sok más program.  

Közben figyeljünk a lelkiekre: Elmúlt vasárnap (Mt 5,13-16) a só és világosság példáján 

megtapasztalhattuk, hogy Isten fényességet gyújtott bennünk, s hogy ezt a fényt másoknak továbbadva, 

másokra gondot viselve tanuljuk meg érezni, befogadni. Hol sikerült befogadni a fényt életed sötét zugába? 

  

Ma Jézus még többre hív: Figyelj ne csak a „tettre”, hanem már belső motivációdra is! Légy 

őszinte: vedd észre a mélyben lévő motivációdat: ne a hibát számold, hanem a mögötte lévő mélyebb 

bajt vedd észre! És légy újra szabad: tedd le gyónásban a benned lévő haragot, békétlenséget, 

nyugtalanságot is! (Üzenet) 

Áldott hétvégét kíván,  

Tamás atya 

Kedves adományozók, a 2019 évi adónyugtákat a február 16 és 23-i misék után az irodával szemben 

személyesen át tudjátok venni. A fel nem vett nyugtákat 24-én fogjuk postára adni. A 2020. évi adomány 

borítékot, aki még nem vette át, kérjük, hogy vegye fel az irodán! 

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

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

vacsora és farsangi Fánk. Főszakács: Könnyű Norbi. Menü: Húsleves csigatésztával; sajttal, sonkával töl-

tött csirkemell, petrezselymes rizs; gombás sertés szelet tepsis burgonyával; házi káposzta savanyúság. A 

Fesztivál 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, jegyfelvétel az irodán. A tombolára és a nyereményekre szí-

vesen fogadunk adományokat!  

Hála Isten, sok vendég jár felénk. Íme a beszélgetés Bellovics Gábor jezsuita atyával, aki adventben volt 

velünk.  

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xzHI5Cu4aeo&feature=youtu.be
https://vimeo.com/390388170
https://vimeo.com/389878863
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL 

FEBRUÁR 

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

(brassói aprópecsenye, diós guba) 

15. nincs tanítás  

16. Családi Délután. Karitász bécsi szelet ebédje, 

könyvbemutató és sok más program 

21. 7,30PM: The Modern Papacy between Tradition 

and Innovation from John XXIII (1958-63) to 

Francis (2013-) Thomas Worcester SJ előadása 

(President, Regis College Toronto) Pax Romana 

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

Nagycserkész téli tábor 

23. Farsang-zárás: a torontói magyar 

hagyományőrző disznóvágásból kóstoló 

12: tűzriadó felelősök felkészítése 

12:30 PM: Irodalmi Délután Zrínyi Miklósról 

26. HAMVAZÓSZERDA, a nagyböjt kezdete, 

mise 7,30AM angolul és 7PM magyarul (előtte 

gyóntatás) 

28. 7PM mise, majd karizmatikus szentségimádás 

és nagyböjti gyógyító ima Fr Ben-el 

29: 11,30: Magyar Iskola: osztálymise 

 

MÁRCIUS 
1. A 11 órás mise után tűzriadópróba a 

templomban, majd képzések ezzel kapcsolatban! 

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    

6PM: Kodály Bál (Magyar Házban) 

8. Elsőáldozási és bérmálási felkészítők.  

12AM: Keszei J. Attila kiállításának megnyitója 

(megtekinthető: február 26 - április 14.) 

13. 7PM mise, majd nagyböjti beszélgetés Sajgó 

Szabolcs atyával 

14. 2-7PM: nagyböjti lelkinap Szabolcs atyával 

15. 10-3PM: Hajléktalanokat segítő ifjúsági 

akció. Ünnepi műsor a Magyar Házban 

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

22. 11AM: Templomszentelési búcsú és díszebéd. 

Scola Cantorum Nagyböjti áhítata 

28. 10-11,30: Hit és Tudás: Peleskey Miklós, A 

világ keletkezése 2. 

 

ÁPRILIS 4. 10A: Hit és Tudás: Peleskey Miklós, 

A világ keletkezése 3.

 
 

LELKI FELKÉSZÜLÉS AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA (NEK) 3. 
 

Az Ószövetség népe számára a “hetedik nap” amikor Isten maga is megpihen a teremtés után: ha mi is 

megpihenünk, akkor elfogadják ezzel saját fizikai korlátaikat és megünneplik egyben az Egyiptomból való 

megszabadulást. Magunk is megtapasztaljuk, hogy a különböző tevékenységek rabságából szabadulva e nap 

adhat csendet, pihenést, megnyugvást. A húsvét utáni vasárnap fedezték fel az asszonyok az üres sírt és 

találkoznak a feltámadt Jézussal. Az “Úr Napjának” ezen ünneplése választja el az új közösséget a zsidóktól. 

Vasárnap így nem csak a teremtés utáni megnyugvás napja lesz számukra, hanem az új teremtés napja, 

amikor Isten Országa elkezd kiteljesedni. A tanítványok ekkor “törik meg a kenyeret és imádkoznak együtt 

(ApCsel 2,42). Erre kezdik el használni a 2. századtól az Eucharisztia kifejezést, ami a közösségi hálaadást 

jelenti. A római üldözés alatt ez sokszor titokban és magánházakban történt. Amikor a keresztények üldözése 

megszűnik, akkor válik lassan általános ünnepnappá a vasárnap és kezdik el építeni a templomokat, ahol 

immár nyilvánosan lehet ünnepelni és hálát adni. A 6. századtól nagyjából az a vasárnap és a mise úgy zajlik, 

ahogy ezt máig megőriztük.  

A 20. században a vasárnap a relativizmus áldozata lesz: ez nem lesz más, mint a hétvége egy része, 

elvesztve a lelki dimenziót. Az állandó nyitvatartás és a vasárnapi munka mintha végképpen elszürkítette 

volna e napot. Vagy mégsem? 

ÚJ! „VESPER” – zenei áhítat vasárnap esténként 

 

Új program a nagyböjtre! Vasárnap esti zenés Vesperás, hogy belső csendben búcsúzz 

el a héttől!” Várunk szeretettel Toronto új orgonás áhítatra március 1. és május 31. között 

vasárnap esténként 6 órakor a Szent Erzsébet templomban. Minden héten más híres zenész 

fog játszani, lásd a szórólapokat. A zene közben újra halljuk majd az aznapi evangéliumot 

és néhány gondolatot elmélkedésre. Zárd le a hétvégét a belső csendben!  

https://www.ljhr.ca/
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ALÁÍRÁS AZ EURÓPAI REGIONÁLIS KULTÚRÁK FENNTARTHATÓSÁGÁÉRT 

Ha ön egyetért azzal, hogy szűkebb hazája, de egész Európa érdeke is, hogy nemzeti sajátosságokat őrző 

régiói megerősödjenek, jogköreik bővüljenek, több önállósággal rendelkezzenek, hogy meg tudják őrizni 

történelmi hagyományaikat és mindeközben ne szenvedjenek gazdasági hátrányokat, akkor támogassa e 

kezdeményezést. Ön akkor támogathat európai polgári kezdeményezést, ha uniós állampolgár (valamely EU-

tagállam állampolgára), és elérte az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort. Itt 

lehet aláírni: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative  

A JÓ GAZDA SZEMÉVEL… 

Kérem, hogy télen figyeljünk különösen is erre: 

 Már láttátok talán, hogy az elmúlt héten felszereltünk újabb kézfertőtlenítőket több helyre az épü-

letben. Kérem, hogy használjátok bizalommal, segítsük megóvni egymást a fertőzések átadásától e 

téli időben! 

 Bár igyekszünk tisztán tartani a templom lépcsőket, kérjük, hogy ha lehet, használják a lift melletti 

belső, védett lépcsőt, különösen is a járásban bizonytalanok. 

 Nem szabad megállni hosszan a templom előtt, mert az utcára kikanyarodó kocsisor balesetet fog 

okozni. Kérjük, hogyha nincs hely, hajtson tovább a parkolóba! 

Kedves adományozók, a 2019. évi adónyugtákat a február 16 és 23-i misék után az irodával szemben sze-

mélyesen át tudjátok venni. A fel nem vett nyugtákat 24-én fogjuk postára adni. A 2020. évi adomány borí-

tékot, aki még nem vette át, kérjük, hogy vegye fel az irodán! 

Szépen halad a két új tanterem kialakítása, már a festés és burkolás folyik. 

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;  

 

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.  
 

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 (16) 9:00 +Pauer Lászlóért és Lászlónéért; +ifj. Deutsch Lajosért, születésnap; +Tóth 

Györgyért; +Tóth és Szabó családokért; +Orosz és Domokos családokért; +Johan és Al Keer-ért 11:00 

egyházközségünk fiataljaiért és családjaikért; Hasuló Ica felgyógyulásáért; +ifj. Gombás Józsefért; +Géczy 

Izabella lelki üdvéért; +Müller Tibornéért (szül. Merl Margit); +Babits Györgyért; +Pál Jánosért, +szüleiért és 

Emil testvéréért; +Dési Endrénéért; +Szirmák Gábornéért; +Vörös szülőkért és testvérekért; +Bátori Feriért; 

+Zsáky szülőkért és testvérekért 5 PM for +Magda Pouzar 

Hétfő / Monday (17) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General 

Kedd / Tuesday (18) 7:30 for our +Jesuits; for +Varazsdi Anna 

Szerda / Wednesday (19) 7:30 for Jesuit vocations 

Csütörtök / Thursday (20) 7:30 for the conversion of non-believers 

Péntek / Friday (21) 7:30 for our benefactors 7 PM a magyar politikusok megtéréséért 

Szombat / Saturday (22) The Chair of Saint Peter 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál 

Temetés: Baranyi Gyuláné (43); Alexin Éva (91) gyászmiséje február 15-én lesz 11 órakor templomunkban. 

+Bátori Frank gyászmiséje február 18-án lesz 12 órakor a Holy Cross temető kápolnájában. 

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative
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 

February 16, 2020 

"Let your word be ‘Yes,’  if  ‘Yes,’  or ‘No,’ if ‘No.’ 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

Last week we have heard God’s message: We are called to serve the hungry, to speak and to become like 

lights shining in the darkness. Did you try it? 

This Sunday’s readings reveal God’s law as something different from human-made laws, which are 

imposed on people to keep them in check.  God’s law is born in love and given in love, and is fulfilled by our 

loving response to it. When we do respond lovingly, we will experience happiness on earth (Psalm) and 

know greatness in God’s kingdom (Mt 5,20-). Because God does not impose the law, we are always free to 

choose our response.  God’s loving and wise care means that we are supported in our response. 

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 16. Schnitzel Lunch. 21. 7:30PM: The Modern Papacy between Tradition and Innovation from 

John XXIII (1958-63) to Francis (2013-) Thomas Worcester SJ (President, Regis College Toronto) Pax 

Romana. 22. Farsang Dinner and Dance. 26. 7,30AM. Mass on Ash Wednesday 28. 7PM Mass and 

healing service with Fr Ben and the Charismatic Adoration with the Holy Trinity community. 

March 7. Lift Jesus Higher youth conference. 6PM: Kodály Bal (In the Hungarian Center) 15. 10-3PM: 

Homeless outreach. 22. 11AM: Parish feast of the church dedication followed by Scola Cantorum 

concert and Dinner 

 Join us to our Adoration with prayers for healing with Fr Ben St.Croix in the 28. February after our 

Mass at 7PM! The music ministry will be by the Holy Trinity Community. Come and share the joy with 

us! 

 NEW! „VESPER” - SUNDAY TWILIGHT MUSIC VESPER AT ST. ELIZABETH'S 
Every Sunday at 6p.m. between March 1 and May 31 at St. Elizabeth of Hungary Church (432 Sheppard 

Ave. E). After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music. 

The vivid church of Toronto, St. Elizabeth’s offers a quiet, contemplative space in which to 

encounter great classical music. Away from the hustle and bustle of the concert hall, and 

without its pretensions, they afford a space where the music and thoughts become the sole 

focus instead of the performers. A liturgy can offer something deeper than a concert. To 

hear superb classical music performed by world-renowned virtuosos in the context of the 

short liturgy is really the best way, even if you’re not religious. Come and just let the music 

of Bach, Mozart and Beethoven wash over you. Please take a flyer and give to your friends! Admission free. 

https://www.ljhr.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=6et1VbZHzoY&fbclid=IwAR2FxE2lF5B3kG-wL27Gq6DG4zJRWxA9BMIAFrJ9kd7V65F210h_24TraGA

