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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." 
 

HIRNÖK: 2022. augusztus 28.     
SEE THE ENGLISH BULLETIN ON THE 4TH PAGE! 

432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont.  M2N 3B7  

  416-225-3300 x 304;  szte.iroda@gmail.com;     stetoronto 
HU: www.stetoronto.org; ENG: stelizabethofhungary.archtoronto.org; 

https://www.szenterzsebetmagyariskola.com;  

Szentmise magyarul: vasárnap 11AM  

English Masses: Monday - Saturday at 7:30AM, on Sunday at 9AM 

Szentségimádás: 1. péntek 7AM-7PM 

Gyóntatás: Szentségimádás alatt / Reconciliation: during Adoration 

Plébános/Pastor: Fr. Forrai Tamás Gergely SJ  

Iroda/Office Hours: Tuesday to Friday 9:30-3:30; Sunday 10-12:30 

Irodai munkatársak/Staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula 
 
 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI! 
 

Múlt vasárnap Jézus arra hívott, hogy „törekedjünk bemenni a szűk kapun!” Merted-e akkor is vállalni az 

utad, ha a többség, a „mainstream” másfelé akarna sodorni? Tudtál-e (legalább próbáltál-e) ellenállni a 

rossz irányba vivő sodrásnak? 

 

A mai evangéliumban Jézus vendégségbe megy. (Lk 14,1.7-14) Ez a találkozás helye, társadalmi 

kapcsolatépítés egyik formája, ahol azt nézed: hogyan látnak téged mások? Jogosan keressük azt, hogy hol 

a helyünk a világban, társadalomban. De Jézus arra hív, hogy ne másvalaki elvárásához mérd magad, 

hanem ahhoz, amire Isten hív! A fenti képen „priority seat” jele. Kinek van itt elsőbbsége? Nem annak, aki 

„előtérbe tolja magát”, hanem éppen annak, aki rászorul arra, hogy egyszerűen helyet találjon magának a 

világban. Van ilyen ember melletted? Adj „helyet” neki! 
 

Nagy szeretettel hívok mindenkit egy különleges színházi előadásra jövő pénteken (szept.2) 7PM: 

"Virágvasárnaptól halottak napjáig" – Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház színdarabja (Az előadás a 

Hall-ban lesz, amelyben immár megújult hang- és fénytechnika áll rendelkezésünkre.) 

 

Áldott, pihentető nyári hétvégét! Szeretettel, Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez:  

1. Vedd észre, hogy hol hasonlítod magad? Hol helyezed magad mások elé?  

2. Próbálj a héten olyanoknak segíteni, „helyet adni”, akik tényleg nem tudják viszonozni neked! 

 

A készületben segít a VASÁRNAPI EVANGÉLIUM FELIDÉZÉSE és a szombati kétperces ÜZENET . A vasárnapi 

olvasmányok előre elolvashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu.  Szeretnél misét felajánlani 

szeretteidért? Hívjad fel az irodát vagy küld el emailben, hogy kiért ajánlod fel és mikorra szeretnéd a misét?  

 

IMÁDKOZZUNK AUGUSZTUSBAN FERENC PÁPÁVAL a kis- és középvállalkozókért, akiket súlyosan érin-

tett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevé-

kenységüket a közösség szolgálatára.  

  

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oEs3f2Ubpvg&ab_channel=BishopRobertBarron
https://vimeo.com/721634133
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2022-08/papa-imahalo-augusztus-szandek-kozep-kisvallalkozo-valsag.html
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ESEMÉNYNAPTÁR AUGUSZTUS, SZEPTEMBER - az online programokat külön jelöljük! 

28. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise 

A magyar Országgyűlés munkatársainak a delegációja templomunkban. Magyar kenyér vására 

29. - szeptember 1: MIK ifjúsági tábor (Orilia/Rama) 

29. 7:30PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM  

30. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM  

6:30-8:00PM: Felnőtt néptánc oktatás a hallban – csak nyáron! Próbáld ki! (Kodály) 

31. 12:30PM: Nagymamák imája, 1-4PM: Nyugdíjas Klub 

SZEPTEMBER 

02. Elsőpéntek: szentségimádás 7AM-6PM   

7PM: "Virágvasárnaptól halottak napjáig" – Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház színdarabja (Hall) 

03. 10am: „Mennyei Ízek” - online főzőklub Tausz Gyuszival 

04. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise. 12PM: MIK Ifjúsági Klub találkozó 

08. 1PM: Belvárosi lelki Nap (Rákóczi Villa: mise és beszélgetés) – egy héttel a szokásos idő után!!! 

10. Cserkész-iskolai piknik (Haydon, 5300 Regional 57 Rd. Emiatt a midlandi út elmarad!)  

7PM: „Összetartozás” táncgála (7pm : Gála a Vaughan City Playhouse-ban, majd 9,30pm: Táncház a Ma-

gyar Házban.) 

11. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise, Mária Kongregáció találkozója. 

13. Kodály kezdi heti próbáit: kedd 7,30pm: alumni; szerda 7,30pm: ifi; csütörtök 7,30pm: felnőtt; péntek 

7pm: gyermek csoportok)  

17/18. Cserkész Bicikli Tábor (vasárnap: vezetői gyűlés) 

17. Szent Erzsébet Magyar Iskola kezdi a heti szombati oktatást 9,30am-12,30pm  

18. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise 

23. 7PM: Romungro: Örökség koncert 
 

 

BÉRMÁLÁSI ÉS ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZITŐKRE JELENTKEZÉS MOST 

Bérmálási felkészítő! Várjuk azon fiatalokat, akik elmúltak 14 évesek és szeretnének közösen elmélyülni 

hitükben, megosztva kérdéseiket és tapasztalataikat! Jelentkezés Tamás atyánál vagy az irodán.  

Kezdődnek az elsőáldozási felkészítők. Várjuk a hét éven felüli gyerekeket (második osztályos), akik katoli-

kus iskolarendszerben és nyolc éven felülieket, akik más iskolarendszerben vannak. Jelentkezés az irodán. 

Jelentkezés szeptember 12-ig, kezdés: szeptember 18. vasárnap! 
 

MAGYARUL TANULÁS - JELENTKEZTÉL MÁR? 
 

 A SZENT ERZSÉBET HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA tanárt, munkatársakat keres szeptembertől. 

Tapasztalt tanítók jelentkezzenek Zydron Veronikánál: zydronv@gmail.com. 

 JELENTKEZÉS: 

 A SZENT ERZSÉBET ISKOLÁBAN szeptembertől az oktatást élőben fogjuk folytatni, Zydron 

Veronika vezetése alatt. Óvodásokat 3 éves kortól szívesen látunk!  

 Várjuk a középiskolásokat a HELIKON GIMNÁZIUMBA, amely idén szeptembertől immár 

mindegyik osztállyal a Szent Erzsébet plébánián tartja óráit! A programban sikeresen résztvevő 

diákok a középiskolai diploma megszerzéséhez felhasználható “credit”-et kapnak. Az osztályok a 

9/10., 11. és 12. évfolyam szintjén indulnak, terveink szerint személyes oktatás formájában, szombat 

délelőttönként. Információ: education@heliconsociety.com; Reitner Beáta 416 225 3300 x 302.  

 A beiratkozási űrlapok elérhetők a plébániai irodán. 

 MAGYARTANÍTÁS A TORONTÓI EGYETEMEN - Learn Hungarian at the University of Toronto 

A Torontói Egyetem Magyar Programja szeretettel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő egyetemi hallgatók 

jelentkezését. A 2022-2023-as évben magyar nyelv kezdőknek (Introductory Hungarian — HUN100Y) és 

magyar nyelv haladóknak (Advanced Hungarian — HUN310Y) címmel tartunk kurzusokat. További in-

formáció: eva.tomory@utoronto.ca Learn Hungarian through the University of Toronto’s Hungarian pro-

gram. During the 2022-2023 academic year, the program is offering Introductory Hungarian (HUN100Y) 

and Advanced Hungarian (HUN310Y). For further information contact eva.tomory@utoronto.ca  
 

https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/87253134833
mailto:zydronv@gmail.com
mailto:education@heliconsociety.com
mailto:eva.tomory@utoronto.ca
mailto:eva.tomory@utoronto.ca
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„JÓ GAZDAKÉNT”  
 

EGYHÁZTANÁCSUNK tartotta nyárvégi ülését szerdán. A megbeszélésén reflektált a nyári programokra és 

munkákra. Örömmel állapította meg, hogy a templomcsempézés elnyerte a közösség tetszését. Javasolta, hogy 

a vasárnap reggel 9-órás mise maradjon a nyári formában angolul, a szépen kialakult kisebb magyar 

részekkel. A szépen kialakult forma alapján különösen is biztatja a vegyes nyelvű családjainkat, hogy 

válasszák bátran ezt a misét is! Átbeszéltük az ősz programjait, különös tekintettel az októberi Magyar 

Örökség Hónapra. Megerősítette, hogy szeretnénk minél több olyan programot, amit a kanadai (nem magyar) 

környezet számára is fel tudunk kínálni, nemcsak magunknak.  

Végül beszéltünk részletesen arról, hogy mára egyre jobban látható már a Covid lezárások romboló hatása a 

kanadai közösségekre, így ránk is. Ezért felértékelődnek az őszi programok, hogy ezekre valóban tudjunk 

minél szélesebb körben új embereket megszólítani. 

 

FELÚJITÁSOK folytatódtak.  

 Elkészült a héten a sekrestye, ministránsszoba és az előterük padlózatcseréje és ezzel együtt e terek 

tisztítása, rendezése. Köszönet Nagy Csabának a csempézésért!   

 A Hall-ban megújult hang- és fénytechnika áll rendelkezésünkre. Ezzel immár kiváló minőségben 

tudunk fogadni zenei és színházi előadásokat, illetve a bálokon jobban szét tudjuk választani a 

hangerősséget a táncteremben és a beszélgető hátsó részeken. Hálásan köszönjük a munka önzetlen, 

ingyenes elkészítését Gondos Tamásnak!  
 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (28) 9:00 good health and happiness for Ryan Carvalho and family; for God’s blessings 

of good mental health on Merlie; for †Helen Patricio; for guidance and protection of Pas Teves; for †Susan 

Teves; for the intentions and good health of Nancy and Rosie Morelli 11:00 Koszonits Ili felgyógyulásáért; 

Istvánok születésnapjára; Kiss Ágnes felgyógyulásáért; nemrég †Rozinka Bertalanért, Szakály Olíviáért,  és 

Ritter (Georgette) Gyöngyiért; †Vindischman Józsefért és élő és †testvéreiért; †Stocker Antalért, évforduló; 

†Simonka és Tóth szülőkért; †Dala Erzsébetért, 11. évforduló; Dala család élő és †tagjaiért; †Sztupjánszky 

Babáért; †Bajusz Andrásért 

Hétfő / Monday (29) The Passion of Saint John the Baptist 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; 

blessings on Gloria and Andrew Morales; good health and happiness for Alex and Rosanna Hone; for 

†Lawrence Tauro; for the Lord’s guidance on Jane and Ben; for †Mori Inumerable; for the full recovery of 

Kiss Ágnes 

Kedd / Tuesday (30) 7:30 for our †Jesuits; good health and happiness for Simone Carvalho and family; 

blessings on Yuen Han and family; for blessings and protection on Adelaide and her daughters; for the full 

recovery of Kiss Ágnes 

Szerda / Wednesday (31) 7:30 for Jesuit vocations; birthday blessings on Conrado Dsa; good health and for 

the intentions of Veronica Zoo; for the Lord’s blessings on Noel Viola; for all the deceased members of the 

M.E.6; for the full recovery of Kiss Ágnes 

Csütörtök / Thursday (1) 7:30 for the conversion of non-believers; birthday blessings on Simone Carvalho; 

blessings on Dorothy Murphy and Frank Leaver; for blessings on Fr Tamas and all his endeavours; for the full 

recovery of Kiss Ágnes 

Péntek / Friday (2) 7:30 for our benefactors; for the protection of unborn children; safe travel and for the 

intentions of Sun Hee Lee; birthday blessings on Cynthia Dsa; for spiritual and physical healing of Patricia De 

Veyra; for the Holy Souls in Purgatory; for the full recovery of Kiss Ágnes; for the deceased and living 

members of Mészáros, Kelecsényi and Kovács families; for Aiden and family 

Szombat / Saturday (3) Saint Gregory the Great 7:30 for world peace; for Etelka and †Pál; good health and 

happiness for Peter Carvalho and family; success for Catherine Chang in her endeavours; blessings on Frank 

Lee and family; thanksgiving from Gene and Linda; for the spiritual growth of all M.E.6 members; for the full 

recovery of Kiss Ágnes 

Temetés: †Bajusz András (92) gyászmiséje augusztus 27-én lesz 4 órakor templomunkban. 

†Rozinka Bertalan (81) 

Pickó Mária, Simonka Ferenc és Mariska virágmegváltása szerettei emlékére: †Varga László 

Köszönjük az adományokat. 



   
 

4 
 

Saint Elizabeth of Hungary R.C. 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 ON AUGUST 28, 2022 
www.facebook.com/stetorontoEN; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org  

Phone App: myParish  Saint Elizabeth of Hungary 

 416-225-3300 x 304;  StElizabethofHungary@archtoronto.org 

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30am, Sunday at 9am 

Haitian Mass in Creole: 3
rd

 Sunday of the month at 3pm 

Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday 8-9am; 1
st
 Friday of the month at 7am-7pm  

 

 

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!  
 

 

Last Sunday Jesus was asked: ‘Will there be only a few saved?’ Jesus shows in his response that it is not a 

matter of numbers, but rather the sort of person you are. Did you try to avoid being complacent… 

compromising your faith?  

Today we can join Jesus at a banquet. (Lk 14,1.7-14) The meals and banquets were and are crucial moments, 

they were times when political and business affairs were conducted. Where was nothing without calculation. 

We would say: “There is no such thing as a free lunch! It is where the people played their best (social) role, 

today we would say: they shot their best selfies wishing to be seen bigger, stronger, richer, cleverer, more 

powerful… We know it exactly what Jesus is speaking about. His parable touches into our feelings of pride or 

shame and instructs us to be humble. Invitations to his banquet show a definite preference for the poor and 

lowly. Those who could not pay back…. Look at the sign for “priority seats” (above). Do you know it? For 

whom is it? Not for those who would like to prioritise themselves but those of vulnerable, those in need! Do 

you know such people? If yes: do you give priority for others? 

Enjoy the rest of the summer! Yours in Christ, Fr Tamas 
 

 

WE INVITE YOU TO JOIN US IN AUGUST-SEPTEMBER! 

27. 8AM: Meeting of the English-speaking Task Force – please send your questions, suggestions to them! 

28. 8,30-9AM: Adoration; 9AM: Sunday Mass in English followed by coffee  

SEPTEMBER 

02. 7AM-6PM: First Friday adoration, Mass at 7,30AM, confession before and after the Mass 

04. 8,30-9AM: Adoration; 9AM: Sunday Mass in English followed by coffee 

… 

23. 7PM: “Romungro” concert – a wonderful band from Hungary playing Folk music 

24. 5PM: Concert followed by launching our exhibition "Hungarians exodus in Canada" 

28. 9AM-3PM: Retreat for Cancer patients and their caregivers (Queen of Apostles Centre, Mississauga) 
 

Our schedule for Exposition of the Blessed Sacrament: Monday to Friday - 7:00 to 7:30 am Adoration; 

Eucharistic Celebration - 7:30 am; Holy Rosary - 8:00 am. Saturday - 7:00 to 7:30 Adoration; Eucharistic 

Celebration - 7:30 am; Adoration of the Blessed Sacrament - 8 to 9:00 am; Rosary - 8:00 am. Sunday - 8:30 

to 9:00 am Adoration; 9:00 am - Holy Mass in English; 10:00 am - The Most Holy Rosary 
 

PRAY WITH POPE FRANCIS in August for small and medium-sized businesses; in the midst of economic 

and social crisis. May they find ways to continue operating and serving their communities.  

We thank you deeply for all your donations! 

With the help of your donations, we worked on these weeks on the tiling of the sacristy area and build in a 

new sound and lightening system in the Hall. We are slowly prepared for starting the new year! Thanks for 

your donations! 

Please, consider online donation for our community and contribute through „pre-authorized 

giving” (PAG) which is considered to be the best way. Use PAYPAL or donate online by credit card 

at stelizabethofhungary.archtoronto.org: select our parish in East Toronto. 

http://www.facebook.com/stetorontoEN
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
mailto:StElizabethofHungary@archtoronto.org
https://www.youtube.com/watch?v=b_NyiGsdLtU&ab_channel=CBCPNews
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

