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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 23. 

 „Szeressétek ellenségeiteket… hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak!” 

OLVASMÁNYOK: Lev 19,1-2. 17-18; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48   
 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!     

Szeretettel várunk pénteken, a hetes mise után, 7,30PM egy fontos előadásra: The Modern Papacy 

between Tradition and Innovation from John XXIII (1958-63) to Francis (2013-) Fr Thomas Worcester SJ 

előadása (President, Regis College, Toronto.) Szombaton tanítás és Nagycserkész téli tábor. Farsang vé-

géhez közeledve szombaton 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. Főszakács: Könnyű Norbi. Menü: Húsleves csigatésztával; sajttal, sonká-

val töltött csirkemell, petrezselymes rizs; gombás sertés szelet tepsis burgonyával; házi káposzta savanyú-

ság. A Fesztivál Zenekar szolgáltatja az esti hangulatot, közben néptánc fellépés és gyermektáncház, tom-

bola 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 nyeremé-

nyekre szívesen fogadunk adományokat!  

Vasárnap a 11 órás mise után tűzriadó-próba, majd vidám Farsang-zárás: a torontói magyar hagyo-

mányőrző disznóvágásból kóstoló, majd 12:30 PM: Irodalmi Délután Zrínyi Miklósról. 

Közben figyeljünk a lelkiekre: Elmúlt vasárnap Jézus arra hívott, hogy figyelj ne csak a „tettre”, hanem 

már a belső motivációdra is! Ez „jéghegy” mélyben lévő, nagyobb része… Légy őszinte és légy újra 

szabad: tedd le gyónásban a benned lévő haragot, békétlenséget, nyugtalanságot is! Sikerült? 

Most Jézus még többre hív: Az ellenségszeretet (Mt 5,38-48) azt jelenti, hogy nem leszek magam is rossz, a 

rosszal való harcomban! Ehhez az kell, hogy nem önmagunkból, hanem az istenképűségünkből tekintsünk 

a világra: ahogy Isten teremtett minket az ő képére. mit teszel azért, hogy életed ne az önzés és a földi 

igazságok szintjén mozogjon, hanem képessé válj az önzetlen megbocsátásra, a viszonzásvágyról 

való lemondásra, az ítélkezés helyett az irgalmasságra, a feloldozás ajándékának gyakorlására? 

(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! 

  

mailto:szte.iroda@gmail.com
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://vimeo.com/392131677
https://vimeo.com/392119218
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PROGRAMAJÁNLÓ - A SZOKÁSOS HETI PROGRAMOKON TÚL 

FEBRUÁR 

21. 7,30PM: The Modern Papacy between 

Tradition and Innovation from John XXIII (1958-

63) to Francis (2013-) Fr 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 gyónás és 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. „Mennyi 

ízek” főzőklub Tausz Gyuszival 

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. 

5.  Családi Délután: 12-4PM: Juharszirup 

fesztivál

 

FIATALOKNAK „LIFT JESUS HIGHER RALLY” március 7, 2020. 9:00AM - 5:30PM  

Come experience why thousands return each year: Compelling Speakers, Powerful Christian Music, 

Inspiring Personal Testimony, Divine Mercy Celebration, Eucharistic Procession, Prayer Ministry for 

Healing & Empowerment. For Tickets, Consignments, and Information, visit: www.ljhr.ca. Adult Rally $25 | 

Youth Rally $15. Kérjük, hogy aki szeretne jönni, az jelezze az irodán! Közösen megyünk a plébániáról! 

 

NAGYBÖJTI PROGRAMOK 

Lelkigyakorlatok: Magyar nyelvű hétvégi nagyböjti lelkigyakorlat: 03.13. péntek 7PM: mise, 

majd kezdő nagyböjti beszélgetés Szabolcs atyával (közben 6-8PM gyóntatás). 03.14. szombaton 3-7PM 

pléb. lelkinap (3-4PM: gyóntatás és adoratio; 4PM: mise, agapé, 5,30-7PM: nagyböjt impulzus) - Sajgó Sza-

bolcs atyával 

Angol nyelvű lelkigyakorlat a nagyböjt minden napjára, online napi imaanyaggal egyéni ima 

+csoportos heti találkozók megosztásra péntek este 6-7PM 

Gyóntatás: A nagyböjt egy csodaszép bűnbánati időszak, ahol leteheted terheidet, sebeidet. Élj a ki-

engesztelődési-gyónási lehetőségekkel! Gyónási lehetőség minden reggel 7,30 mise után, illetve minden 

vasárnap 10-11AM között. Hosszabb gyónási, lelkibeszélgetési alkalom: február 26. hamvazószerdán 5-

7PM, március 13 péntek este 6-8PM között, március 14. szombat 3-7PM a LELKI NAP keretében és a 

nagycsütörtökön 6-7PM, nagypénteken 4-5PM, nagyszombaton 6-7PM között. 

Új program: 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/
http://www.ljhr.ca/
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LELKI FELKÉSZÜLÉS AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA (NEK) 4. 

Az áldozásra a méltó bűnbánat készít fel bennünket. E részben is a pap által tartott csend azt segíti, hogy 

magam is átgondoljam az elmúlt hetemet, és hogy mit szeretnék most különösképpen is rábízni terheimből, 

bűneimből Istenre? Azt se feledjük, hogy a misék előtt általában van elérhető pap gyónásra is. Krisztus 

húsvét estéjén, tehát feltámadásának napján ajándékozta Egyházának ezt a nagy és fontos szentséget, mivel a 

szentgyónás a szellemi feltámadás, a Krisztus vérében való megtisztulás, a belső megújulás, a visszafordulás 

szentsége. Nagyböjt alatt a vasárnapokon kívül is több lehetőség van gyónásra. Ha régen gyónt valaki és 

bizonytalan a “formában”, akkor is jöjjön nyugodtan. Ha bizonytalan a gyónásban, ha távol került ennek 

megszabadító tapasztalatától, de mégis szeretne mélyebb kérdésekről beszélni, jöjjön el egy 

lelkibeszélgetésre plébániánk valamelyik papjához.  

Fontos a kiengesztelődéssel készülni húsvétra és persze minden misére! Nem azért, mintha csak büntetlenül, 

a tökéletesek áldozhatnának: éppen a gyengeségünkben van szükségünk megerősítésre! Azért fontos áldozás 

előtt a gyónás, mert a kiengesztelődés nélkül tudom szabadon, békében, felkészülten fogadni Jézust! Enélkül 

az áldozás csak szokás, súlyos esetben még tetézi is a bűnt! 

 

TŰZRIADÓPRÓBA MÁRCIUS 1-ÉN A TEMPLOMBAN! 

FŐ A BIZTONSÁG! Idén először szeretnénk megtartani egy tűzriadót a templomban is (ahogy ezt a 

Magyar Iskola tanulóival ezt rendszeresen tesszük.) Március 1-én, vasárnap, a 11 órás mise végén kérjük 

mindenki együttműködését abban, hogy egy szabályos tűzriadót kipróbálhassunk. Cél, hogy lássuk, 

mennyi idő alatt tudja mindenki elhagyni a templomteret.  

Amire figyelnünk kell: a) A menekülést erre felkészített, sárga mellényt viselő vezetők fogják irányítani. 

Utasításaikat mindenki fogadja el! b) A templom három menekülési ajtaját egyszerre használjuk, mindenki a 

hozzá legközelebb lévőt. A liftet NEM SZABAD használni. A mozgásban korlátozottak a templom előtérben 

találkoznak (valós tűz esetén a templom bejárat előtt közvetlenül, nem lemenve a lépcsőkön!) c) A 

találkozási pont a templomudvar (az első két ajtót használók számára) illetve az utcai park rész (azoknak, 

akik a gyóntatók melletti menekülési úton hagyják el a templomot). Azt kérjük, hogy aki semmiképpen nem 

akar részt venni a tűzriadóban, az ezen a vasárnap jöjjön a 9 órás misére, hogy ne akadályozza a próbát! 
 
 

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 (23) 9:00 +Kovács Erzsébetért; +id. Deutsch Lajosért, 2. évforduló; +Dolmányos Ferencért 11:00 

Hasuló Ica felgyógyulásáért; Hauszner Éváért; +Kósa C. Steve-ért; +Antal Zsuzsánna emlékére; +Zsalkovics Erzsébetért, 

Jánosért és +szüleikért; +Harvey-ért; +dr. Záhonyi Józsefért, 17. évforduló; +Hummel szülőkért; +Imregh Sándorért és 

Károlyért; +Bátori Feriért 5 PM thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received 

Hétfő / Monday (24) Szent Mátyás apostol 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Florinda and John Luis 

Moraes 

Kedd / Tuesday (25) 7:30 for our +Jesuits; blessings on Peter Carvalho and family; good health and welfare of Sharmila 

and Mario Colaco and family 

Hamvazószerda / Ash Wednesday (26) 7:30 for Jesuit vocations; for +Varazsdi Anna; for +Stephen, Theodolina and Se-

bastian Carvalho; blessings on Peter Carvalho and family; for +Bernadette Carvalho 7 PM Etelkáért és +Pálért 

Csütörtök / Thursday (27) 7:30 for the conversion of non-believers; blessings on Simone Carvalho and family; for bless-

ings on Linar and Rose Napenas on their anniversary 

Péntek / Friday (28) 7:30 for our benefactors; for the wellbeing and intentions of Mary Celsus and family; thanksgiving to 

St. Anthony and St. Jude for favours received; blessings on Cheryl and Martin Vaz and family 7 PM békéért a Kárpát-

medencében 

Szombat / Saturday (29) 7:30 for world peace; for +Alexander Gáti; good health and happiness of Magdalen Yam and 
Connie Choi; blessings on Elizabeth Lee and family 

 

Köszönet virágmegváltásra adományozóknak +Alexin Éva emlékére: David Cullen. +Bátori Ferenc emlékére: Dózsa 

Erzsébet. +Györgyjakab Klára emlékére: Füle András és neje, Jannine Jung, Lázár Júlia és István, dr. Német Ágnes, 

Peszler Erzsébet és Károly, Pores család, Szárics család, Zita 

Temetés: +Györgyjakab Klára (83).  
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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 23, 2020 

"Love your enemies…so that you may be children of your Father in heaven." 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY! 

I invite you Friday at 7:30PM you can listen to “The Modern Papacy between Tradition and Innovation 

from John XXIII (1958-63) to Francis (2013-)” by Fr Thomas Worcester SJ (President, Regis College 

Toronto) Saturday join us to our Adoration with prayers for healing with Fr Ben St.Croix on 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! 

Last week 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. Did you use your freedom to choose the truth? 

This Sunday Jesus invite us being ‘perfect like our heavenly Father is perfect’ asking us to assume Jesus’s 

values and treat our neighbour as a brother or sister in Christ. We are called to perfection: loving even our 

enemies! You can grow in that if you really accept that both you and the “other” is an image of God! 

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… 
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 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. 23. 3:00 Choir Rehearsal (then short break), 4:30 Adoration 5:00 Holy Mass (join Sung 

Vespers after Mass, if you can!  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. 29. After the Mass at 7,30AM 

join us for a Lent-social! 

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 

 

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

