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. szeptember 11.
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;
Spotify „Szent Erzsébet podcast”
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 figyelmeztetett, hogy követésének kemény következményei/követelményei vannak. Te
vállaltad? ... ha te vállalod, akkor Isten utánad tud nyúlni, ha elveszettnek érzed is magad! Mert a rossz hír,
hogy el lehet veszni, ahogy a bárány, a garas vagy éppen a tékozló fiú elveszett Jézus példabeszédeiben. (Lk
15,1-10) A jó hír: Isten nem adja fel, hogy megtaláljon! Ehhez csak az kell, hogy (f)elismerd az eltévedést és
elfogadd Isten segítséget: Ismered-e az elveszettség és a megtaláltság a tapasztalatát? (Ismerős a fenti képen
a reptéri jelzés? Veszítettél el már csomagot… és aztán tudtál örülni, amikor előkerült?)
Szombaton nagy szeretettel hívom a családokat 10AM-2PM: Ifjúsági cserkész-iskolai piknikre (Haydon, 5300 Regional
57 Rd.), majd este 7PM: „Összetartozás” táncgálára (7PM: Gála, Vaughan City Playhouse, 9,30PM: Táncház a M. Házban.)
Áldott, pihentető hétvégét!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez:
1. Mi vesztette el értelmét, célját, örömét az életedben? 2. Mikor örültél igazán annak, hogy
megtaláltad életed értelmét... hogy Isten megtalált?
A készületben segít a teljes ELŐZŐ VASÁRNAPI MISE felidézése vagy az akkori PRÉDIKÁCIÓ meghallgatása a
SPOTIFY PODCAST-on vagy a kanadai magyar rádió oldalán. Az előttünk álló vasárnapra felkészülhetsz a
szerdai BIBLIAKÖR és a szombati kétperces ÜZENET megnézésével. Most vasárnaptól újra indul a VASÁRNAPI
MISE KÖZVETÍTÉS a plébániai Youtube „stetoronto” oldalon és élőben a BONUM/EWTN katolikus TVn (5pm CET)
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 SZEPTEMBERBEN FERENC PÁPÁVAL hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember
méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában.
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ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER - az online programokat külön jelöljük!
10. 10AM-2PM: Cserkész-iskolai piknik (Haydon, 5300 Regional 57 Rd.
7PM: „Összetartozás” táncgála (7PM: Gála, Vaughan City Playhouse, 1000 New Westminster Dr #101,
Thornhill, ON L4J 8G3), 9,30PM: Táncház a M. Házban.
11. 8,30: Rózsafüzér. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise, Café a misék után. Mária
Kongregáció találkozója. Lángos vásár.
13. 8,30AM: Főzőklub Forbáth Péterrel: nyári befőzés titkai (befőtt, kompot és gyümölcsleves)
Kodály kezdi heti próbáit: kedd 7,30PM: alumni; szerda 7,30PM: ifi; csütörtök 7,30PM: felnőtt; péntek
7pm: gyermek csoportok)
14. 11:30PM: Nagymamák imája, 12:00 Bibliakör, 12:30 Nyugdíjas torna, 1-4PM: Nyugdíjas Klub
17/18. Cserkész Bicikli Tábor (vasárnap: vezetői gyűlés)
17. Szent Erzsébet Magyar Iskola kezdi a heti szombati oktatást 9,30am-12,30pm
18. 8,30: Rózsafüzér. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise, Café a misék után.
12PM: MIK Ifjúsági Klub találkozó
Irodalmi délután: Humor a kanadai magyar irodalomban
1PM: Karitász ebéd előrendeléssel. Menü: töltött csirke, petrezselymes krumpli, vörös dinsztelt káposzta,
krémes. kávé. Készíti Remsei Marika és csapata. Rendelés és jegyárusítás az irodában ($15). Részvételünkkel köszönetünket fejezzük ki Elek Babinak sokéves munkájáért a Karitász csoportban.
19. 7:30PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM
20. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM
8-9,30PM: Scola Cantorum próba – Várnak szeretettel minden új énekszerető embert!
21. 11:30PM: Nagymamák imája, 12:00 Bibliakör, 12:30 Nyugdíjas torna, 1-4PM: Nyugdíjas Klub
6,30-8PM Rózsafüzér-készítők csoportja. Hasonló angolnyelvű csoport találkozik szombaton 8,30AM.
23. 7PM: Romungro: Örökség koncert. Népzene - Cigánytáncok - Tánctanítás - Cigánygasztró
24. Magyar Örökség Hónap megnyitója: 5PM: Vesperás komolyzenei koncert - Stefán Zsófia,
fagottművész (Johann Sebastian Bach: Gigue; Vivaldi: Bassoon Concerto in e minor; Vaughan Wiliams: 6
studies on English Folk Songs; Béla Bartók: Romanian Folk Dances
5,45PM: kiállításmegnyitó – Hungarians exodus in Canada
6PM: 60. Évforduló Délvidéki Klub vacsora és bál. Pezsgős fogadás 6-kor, vacsora 7-kor. Készíti Székely János és Remsei Marika. Zene: Zónai Attila, fellép a Kossuth néptánc együttes. Jegyárusítás ($60):
Juretic Péter 416 276 1308 vagy Peter.Juretic@gmail.com
„Segítő kezek” gyűjtés széthordása a rászorulóknak. Kérjük a tartós élelmiszer adományokat az előző hetekben behozni!
25. 8,30: Rózsafüzér. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise, Café a misék után. „Szolgálatok Vására” – ismerkedj meg csoportjainkkal, szolgálatainkkal az év elején!
ONLINE SZOLGÁLATOK
ÚJ! Elindult a PODCAST adásunk a Spotify oldalon. Ez lehetővé teszi, hogy útközben, jó hangminőségben lehessen meghallgatni műsorainkat. Ez elérhető a Spotify oldalán a „Szent Erzsébet podcast”
cím alatt. Ajánljuk ezt azoknak, akik sokat autóznak, utaznak és közben szeretnék ezeket hallgatni.
Megújítottuk a FORMED előfizetést a következő évre. (FORMED provides the very best Catholic content
from more than 60 organizations to help parishes, families and individuals explore their faith anywhere.
Supporting thousands of movies, children’s programs, ebooks, audio, parish programs and studies direct to
your browser, mobile or connected device.) A https://formed.org/signup oldalon csak be kell jelentkezni,
mint a „Saint Elizabeth of Hungary parish, Toronto” és tudod ingyen használni a gazdag online anyagot!
OKTÓBER: A MAGYAR ÖRÖKSÉG HÓNAPJA ONTARIO-BAN!
Ontario tartománya az idei évtől minden év októberét a Hungarian Heritage Month-nak ismeri el, hirdeti ki
törvényben. Ez mindannyiunk számára nagy eredmény és büszkeség!
A hónap célja, hogy a nem magyar hátterű barátaink, ismerőseink, szomszédjaink és minden érdeklő kapjon
lehetősége arra, hogy „belekóstoljon” a csodás magyar örökségünk egy-egy részébe. Lesznek benne közös,
városi rendezvények és lesznek templomunkra épülő, helyi programok is.
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 A mi programjaink indulnak szeptember 23-én (Romungro) és 24-én (Vesperás és kiállításmegnyitás),
lásd fent. A közös városi programnaptár hamarosan elérhető! www.facebook.com/hungarianheritagemonth
 Aki szeretne segíteni szervezésben, programok előkészítésében, -vendégfogadásban, az jelentkezzen
az irodán vagy Tamás atyánál. Részletek rövidesen.
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 katolikus iskolarendszerben és nyolc éven felülieket, akik más iskolarendszerben vannak. Jelentkezés az irodán
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.
„HORIZONS OF HOPE” SERIES ON PALLIATIVE CARE AND END OF LIFE CARE
Join us at Blessed Trinity Parish, 3220 Bayview Ave. for 4 afternoons of learning and discernment and address
themes such as understanding the dying process, decision-making at the end of life, accompaniment, and
the importance of building compassionate communities on October 16, 23, 30, and November 6th from
1pm-3pm.
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (11) 9:00 for †Philip Lo; for the health of Paul, Veronica, Michael Lee and Asatha An; blessings on Fr. Tamas
and the Jesuit community; for †Theresa Lobo 11:00 a Mária Kongregáció élő és †tagjaiért; Márta és Jozef 54. házassági
évfordulójára; Borcsika sikeres szemműtétjéért; Kiss Ágnes felgyógyulásáért; †Román Mihályért és Erzsébetért; †Pickó Józsefért;
†Varga Lászlóért; †Szendi Icáért, 1. évforduló, és †Szendi Lajosért; élő és †Szendi és Szervó családtagokért; a tisztítótűzben
szenvedő lelkekért; †Gilice Mihályért, 27. évforduló; †Lents Mihályért, 3. évforduló
Hétfő / Monday (12) The Most Holy Name of Mary 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the conversion of hearts of
Ashley and Christopher Chow; for the full recovery of Kiss Ágnes; for the health of Paul, Veronica, Michael Lee and Asatha An;
blessings on Ryan Carvalho; good health and happiness for Marion Castellino and family; thanksgiving to Jesus and Mother Mary
for favours received
Kedd / Tuesday (13) Saint John Chrysostom 7:30 for our †Jesuits; for †Anthony Yam and †Yam Chuck Chi; for the full recovery
of Kiss Ágnes; for the health of Paul, Veronica, Michael Lee and Asatha An; thanksgiving and family reconciliation for Lo and
Chow families; good health and happiness for Simone Carvalho and family; blessings on Clara and Marina Lee
Szerda / Wednesday (14) The Exaltation of the Holy Cross 7:30 for Jesuit vocations; for the full recovery of Kiss Ágnes; for the
health of Paul, Veronica, Michael Lee and Asatha An; blessings on Sang Hwa Park and family; good health and success for
Catherine Chang
Csütörtök / Thursday (15) Our Lady of Sorrows 7:30 for the conversion of non-believers; for †Alföldy-Boruss Tamás,
anniversary; for the full recovery of Kiss Ágnes; for the health of Paul, Veronica, Michael Lee and Asatha An; good health and
happiness for Laura Di Laurenzio and family
Péntek / Friday (16) Saint Cornelius and Saint Cyprian 7:30 for our benefactors; for the full recovery of Kiss Ágnes; for the
health of Paul, Veronica, Michael Lee and Asatha An; good health and happiness for Pamela Vyriotes and family
Szombat / Saturday (17) Saint Robert Bellarmine 7:30 for world peace; for Etelka and †Pál; for the intentions and wellbeing of
Jeganathan family; for the full recovery of Kiss Ágnes; for the health of Paul, Veronica, Michael Lee and Asatha An; blessings on
Peter Carvalho and family
Göncz Mária virágmegváltása szerettei emlékére: †Bernád Mária.
Ábrahám Szabó Gizella, Dózsa Erzsébet, Fedor Anna, Gilice Erzsébet, Hegyes Júlia, Hermann József és Szűcs Erzsébet
virágmegváltása szerettei emlékére: †Bátori Terézia. Köszönjük az adományokat.
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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 SEPTEMBER 11, 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: 3rd Sunday of the month at 3pm
Adoration/Reconciliation: Monday to Saturday at 7-7:30am; Saturday 8-9am; 1st Friday of the month at 7am-7pm

DEAR FRIENDS IN OUR PARISH COMMUNITY!
Last week Jesus spoke with a vivid language to illustrate the gravity of his calling, one requiring total
commitment. Does it inspire you? Imagine: no-one is beyond God’s reach: we are loved sinners who are
welcomed home with great joy, regardless of how far we have strayed. The three parables are about seeking
the lost, and the joy when they are found. (Lk 15,1-10) The focus is on people searching and finding, which
leads to rejoicing shared with others. Do you know the airport sign: “lost & found” – did you experience it
already? What is the basis of this joy? God’s love: re-connectedness! Ask yourself: what is lost, left without
meaning and depth in your life?
You are welcome to join us on Saturday at 7PM for the Hungarian Folkdance Gala! The Canadian
Hungarian folk-dance groups from coast to coast, joined forces and formed the Togetherness Dance
Ensemble. The result is an hour-long dance performance that tells the history of the Hungarian nation from
the 1848 Revolution and Freedom Fight to present days through an art composition involving dance, music,
and poetry. (Vaughan City Playhouse)
Our English-speaking “Parish Task Force” was selected 2 years ago, so we need a new nomination. Please
send a message to Fr Tamas with the names whom you would like to nominate. We will collect these names
until September 18. The goal is that we can have an even stronger and wider group for the coming two years.
We would like to meet with the new Task Force on September 24th.
And please, join so many throughout our country and the world who are mourning the passing of Queen
Elizabeth II. For 70 years, she served with dignity, grace and with deep Christian faith.
Have a good start into the new school year! Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN SEPTEMBER!
10. 7PM: Hungarian Folkdance Gala, Vaughan City Playhouse, 1000 New Westminster Dr #101, Thornhill
11. 8,30-9AM: Adoration; 9AM: Sunday Mass in English followed by Rosary and coffee
13. 8:30AM: Learn to Can Food as the Hungarians do – with dr Peter Forbath (stewed fruit, fruit soup, jam)
18. 8,30-9AM: Adoration; 9AM: Sunday Mass in English followed by Rosary and coffee. 3PM: Haitian Mass
23. 7PM: “Romungro” concert – a wonderful band from Hungary playing Folk music
24. 5PM: Vesper Concert followed by launching our historical exhibition "Hungarian exodus in Canada"
28. 9AM-3PM: Retreat for Cancer patients and their caregivers (Queen of Apostles Centre, Mississauga)
30. 7PM: Organ concert of Xaver Varnus
PRAY WITH POPE FRANCIS in September that the death penalty, which attacks the dignity of the
human person, may be legally abolished in every country.
We thank you deeply for all your donations!
 Support the “Special Collection for Indigenous Healing and Reconciliation”. Your gift will help fund
much needed projects that support Indigenous people and their communities.
 After the summer we start again collecting non-perishable food in the foyer of our church. With your
donation once a month we can support financially vulnerable senior members of our community.
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.
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