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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 7.     
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; 4.péntek 7-8PM;  

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 azt kérdezte tőled, hogy mi igazán fontos számodra és mi felesleges? (Lk 12, 13-21.) 

Arra tanít, hogy te fontosabb vagy, mint amit birtokolsz! Ennek megfelelően élsz? 

 

A mostani olvasmányok tovább vezetnek: „Ahol a kincsetek, ott a szívetek is” – ezt tapasztaljuk. (Lk 12,38-40) 

De hogy mi a te kincsed, mit tartasz fontosnak, az tetőled függ! Ezt fogod éberen őrizni, ezért teszel meg 

magad is mindent, ennek várod bizalommal a növekedését és ezt szeretnéd megmutatni, megosztani másokkal. 

… Van ilyen a te életedben? Mi az?  

Az első részben a vagyonból adomány válik, hogy kincset szerezzen a mennyben. A vagyon itt a földön, 

gonddal jár, de adománnyá változtatva a megosztás által viszont átalakítja az embert, ahol a vagyonáért való 

aggódás eltűnik. (A kép ezt mutatja: keresd a fókuszt életedben!) 

 

Vasárnap este érek vissza a fillmore-i cserkész vezetőképző táborból. Köszönöm András atyának, hogy 

továbbra is helyettesít! 

Áldott, pihentető nyári hétvégét! Szeretettel, Tamás atya 

 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez:  

1. Mire vársz; de úgy igazán „éberen”? Mire vársz örömmel, reménykedve, tudatosan?  

2. Mikor tudsz bőkezű, örömmel adó ember lenni? 

 

A készületben segít 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, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan 

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

kenységüket a közösség szolgálatára.  

 

A SZENT ERZSÉBET HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA munkatársakat keres szeptemberre. Tapasztalt taní-

tók jelentkezzenek Zydron Veronikánál: zydronv@gmail.com.  

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://vimeo.com/721635746
https://vimeo.com/721635746
https://vimeo.com/721635746
https://igenaptar.katolikus.hu/
mailto:zydronv@gmail.com


   
 

2 
 

ESEMÉNYNAPTÁR AUGUSZTUS, SZEPTEMBER - az online programokat külön jelöljük! 

Jul. 28.- augusztus 7: Cserkész vezetőképző tábor, Fillmore (Tamás atya ekkor újra távol) 

05. 7-7PM. Elsőpéntek: szentségimádás (nincs esti mise) 

07. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise 

08. 7:30PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM 

09. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM  

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

10. 1-4PM: Nyugdíjas Klub 

14-21 Cifra ifjúsági tábor, 21-28 gyerek Cifra tánctábor (Rama) 

14. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise. Gyűjtés a kanadai missziók javára. 

17. 7PM: gyászmise halottjainkért minden egyes torontói katolikus temetőben (info: Catholic Cemeteries) 

17-21 torontói csapataink kiscserkész tábora 

20. 11AM: Szent István napi mise, ünnep és piknik (Kitchener, Kossuth Ház) 

 6,30PM: Torontó, Budapest parki ünnep, kenyérmegáldás, piknik és 8,15PM:„István a király” film vetí-

tés 

21. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise 

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 (Rama) – jelentkezés az irodán 
 

SZEPTEMBER 

01. 1PM: Belvárosi lelki Nap (Rákóczi Villa: mise és beszélgetés) 

02. Elsőpéntek: szentségimádás 7AM-7PM  

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

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

10. Midlandi családos zarándoklat (A buszra jelentkezés az irodán) 

11. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise. Délután cserkész-iskolai piknik (Haydon, 5300 

Regional 57 Rd.) 
 

IFJÚSÁGI TÁBOR – MÉG JELENTKEZHETSZ! 

A ministráns és ifjúsági klub szervezésében idén ismét megrendezzük az ifjúsági tábort 8 és 15 éves korú gye-

rekek számára, augusztus 29. és szeptember 1. között. A helyszín: Rama tábor, Orilia. Tábor díj $300, az ifjú-

ság klubtagok részére $150. Dús programra hívjuk meg a gyerekeket, lelki programok mellett lesz úszás, sok 

játék és tábortűz. Busz szállítás biztosítva a táborozók részére.  

Szeretettel várjuk a gyerekeket. Minél több gyerek tud részt venni, annál több barátság kialakulhat, ez által a 

közösségünk ifjúsági csoportja erősödhet, a gyerekek megtapasztalhatják a kereszténység és magyarság fon-

tosságát. Információ és jelentkezés az irodán Annánál: tel. 416-225-3300, vagy email: szte.iroda@gmail.com 
 

NYÁRI KIEMELT PROGRAMOK EGYBEN 

 június 27 – szeptember 2. Rooks to Cooks (főző tábor gyerekeknek: https://www.rookstocooks.ca) & 

Snapology (lego és robotika tábor gyerekeknek) napközi nyári táborok  

 Július 28- augusztus 7: Cserkész vezetőképző tábor, Fillmore 

 Augusztus 14-21 Cifra ifjúsági tábor, 21-28 gyerek Cifra tánctábor (Rama) 

 Augusztus 17-21: torontói kiscserkész tábor 

 augusztus 29-szeptember 1: MIK ifjúsági tábor (Rama) 

 Szeptember 10: Midlandi zarándoklat 
 

CSERKÉSZEK 

Többen kérdezték, hogy merre is van Tamás atya e tíz napban?  

„Az egyesült államokbeli New York állam nyugati részén, Buffalo városától délke-

letre, másfél óra autóútra találjuk a ma már közismert Sík Sándor Cserkészparkot. A 

117 hold területen sűrű, telepített fenyvesek; ősi, lombos erdők, rétek és csalitok 

formálják cserkésztáborunk környezetét. 

http://sscspark.com/wp-content/uploads/2022/03/tabla.jpg
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/87253134833
https://www.facebook.com/search/top?q=cifra%20t%C3%A1bor
mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.rookstocooks.ca/
https://www.facebook.com/search/top?q=cifra%20t%C3%A1bor
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Ez az otthonunk, a cserkészek otthona. Nemcsak egyszerű táborhely, hanem a Külföldi Magyar Cserkészszö-

vetség szellemi és nevelési központja is.... A park a vezetőképzés szíve-lelke. Ahogyan a múltban mindenkor, 

a tábor továbbra is lehetőséget nyújt a vezetőképzésre, egyben kitűnő helyet biztosít a nagyszabású közösségi 

megmozdulásokhoz. 

A hagyományos központi akadályverseny (AKI) minden év májusában kezdődik, majd ezt követi a Nyári Ma-

gyar Iskolatábor; a nyár közepén több csapat is táborozik itt. A kiképzőtáborokat minden szinten nyár végén 

tartjuk, a parki élet a késő őszi regös napokkal zárul. Rendszeres jubileumi és emléktáborainkat már több évti-

zede itt rendezzük meg. 

Észak-Amerikából, Kanadából, a messzi Ausztráliából, Európából és Dél-Amerikából egyre többen jönnek 

vezetőképzésre vagy éppen ünnepelni a Sík Sándor Cserkészparkba, az „új magyar Hárshegyre.” 

 

HUNYADI LÁSZLÓ KIÁLLITÁSA: „Travel and nature photography” 

Hunyadi László 1979-ben Kolozsvárott született és ott is végezte el a földrajz szakot. 2009 óta él Kanadában. 

A fotózás régóta hobbija. A Canadian Geographic Magazine versenyén a „Best of Canadian Wildlife Pictures” 

(macro category) díjat nyerte el 2013-ban. A képek megvásárolhatók: $250/darab a standard méret (16x20), 

ezeken kívül van két nagyobb, $400/darab, illetve a széles panoráma vászonra nyomtatott egy kép $500.  

Megtekinthető az Erzsébet Galériában (nyitva: júl 3 - szept. 1. vasárnaponként 9AM-12:30PM) 
 

A TEMPLOMPADLÓZAT KAMPÁNY - FUNDRAISING FOR THE TILING - “LAST CALL” 

 

 

 

 

 Köszönjük az eddigi és kérjük a további támogatásukat a gyűjtés befejező szakaszában még. Az 

erre adakozók neve egy-egy csempelap hátulján került megörökítésre.                                                                                                                                                                      

 We thank you for this and your continued support!  
 

 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (7) 9:00 for †Joanna Sosiak; for a safe and successful eye surgery for Hans Sujitno; good 

health and happiness for Ryan Carvalho and family; safe travel for Sun Hee Lee and family 11:00 Nemes 

Lajosért, születésnapjára; Gáborért, 65. születésnapjára; Kiss Ágnes felgyógyulásáért; †Géczy Izabella és 

Msgr. Géczy Tiborért; †Forrai Zsuzsannáért, 2. évforduló; †Andrekovics Péterért; †Császár Pálért; †Kocsis 

Alexért 

Hétfő / Monday (8) Saint Dominic 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the full recovery of 

Kiss Ágnes; for †Bernadette Carvalho 

Kedd / Tuesday (9) 7:30 for our †Jesuits; for the full recovery of Kiss Ágnes; for †Yick Mei Ying and †Yip 

Mui; good health and happiness for Simone Carvalho and family; blessings on Yuen Han 

Szerda / Wednesday (10) Saint Lawrence 7:30 for Jesuit vocations; for the full recovery of Kiss Ágnes; for 

blessings on Miles Nathaniel Sazon on his 14th birthday; blessings on Natalie Grace Carvalho; good health 

and happiness for Linda and Gene Sazon 

Csütörtök / Thursday (11) Saint Clare 7:30 for the conversion of non-believers; for the full recovery of Kiss 

Ágnes; birthday blessings on Renee Gomes 

Péntek / Friday (12) 7:30 for our benefactors; for the full recovery of Kiss Ágnes; for the souls of Antonio 

and Guia  Zarate; safe travel for Peter Carvalho and family; for the intentions of Mufide Mary Rende; for the 

Rende family, especially: Irfan, Serif, Ali, Faruk, Tahsin, Ismail and Fevziye; for †Mehmet and Nedime Rende 

Szombat / Saturday (13) 7:30 for world peace; for Etelka and †Pál; for the full recovery of Kiss Ágnes; safe 

travel for Sang Hwa Park and family; blessings on Peter Carvalho and family; birthday blessings on Margaret 

Hawkins 

Temetés: †Ricsák Sándor (65), †Gáti Margaréta (81) 

†Grünstein Veronika (90) gyászmiséje augusztus 8-án lesz 11 órakor templomunkban. 

†Kocsis Alex (91) temetése augusztus 13-án lesz 2 órakor a York temetőben. 

   

  EDDIG MÁR ÖSSZEGYÜLT / DONATION RECEIVED:  $99,556.84 
 

  SZÜKSÉGES/NEEDED: 102,000+HST $ 
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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 7, 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 taught us about material things and our attitude towards them. Are they at the centre of 

your lives?  

„Do not be afraid... but be dressed for action!” (Lk 12,38-40) Why? Because much will be required of those 

to whom much is entrusted. Like us, Christians. Note, that it is not about the pressure of perfectionism, rather 

the undivided heart of those loving Jesus! Ask yourself, when are you really vigilant? When and how can you 

really freely and joyfully share what was given to you? 

 

I am away for these 10 days for a scout leadership camp. I thank Fr Andras for replacing me! 

Have a peaceful summer!  

Yours in Christ, Fr Tamas 
 

 

WE INVITE YOU TO JOIN US IN AUGUST! 

05. 7AM-7PM: First Friday Adoration 

06. 7:30AM: Marian Mass and Rosary for Peace  

07. 9AM: Sunday Mass in English 

14. 9AM: Sunday Mass in English. Canadian Missions Collection. 

17. 7PM: Annual Mass for the faithful departed in all the Catholic cemeteries in GTA (info: Catholic 

Cemeteries) 

21. 9AM: Sunday Mass in English. 3PM: Haitian Mass in Creole 

 

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! 

We continue the last phase of our FUNDRAISING FOR THE TILING OF THE CHURCH. We thank you for 

donations and ask for your continuing support! (Details above) 

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://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/page.aspx?pid=415

