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 18.
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 hetekben Jézus arra figyelmeztetett, hogy követésének kemény következményei/követelményei vannak.
Viszont, ha te ezt vállalod, akkor Isten utánad tud nyúlni, ha elveszettnek érzed is magad! Mert a rossz hír,
hogy el lehet veszni. Te hogyan bánsz a rád bízott, a “megtalált” javakkal? (Lk 16, 1-13) Aki a kicsiben hű,
az a nagyban is hű” … Te bevállalod? (Ismerős a fenti képen a hitelességet kifejező pecsét? Rá tudod-e tenni
e jelet életedre?)
Vasárnap nagy szeretettel hívom a családokat misénk után, 12,30PM: Karitász ebédre és ehhez kapcsolódva
az Irodalmi délutánra: Humor a kanadai magyar irodalomban
Áldott, pihentető hétvégét!
Szeretettel, Tamás atya
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!
KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez:
1. Mi a te gazdagságod? Mi ezek közül a valóban fontos, ami segít a növekedésben? És mi motivál
ebben az évben: miben szeretnél növekedni? 2.Vedd észre, ha céljaid kizárják egymást és most hozz
döntést arról, hogy mire fordítod időd és energiádat!
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 PÁRBESZÉD AZ EVANGÉLIUMRÓL 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 TV-n (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-OKTÓBER - az online programokat külön jelöljük!
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. 12,30PM: Karitász ebéd előrendeléssel. Menü: töltött csirke, petrezselymes
krumpli, vörös dinsztelt káposzta, krémes. kávé. Készíti Remsei Marika és csapata. Rendelés és jegyárusítás az irodában ($15), és ehhez kapcsolódva az Irodalmi délután: Humor a kanadai magyar irodalomban
19. 7:30PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM
Kodály néptáncpróbák: kedd 7,30PM: alumni; szerda 7,30PM: ifi; péntek 7pm: gyermek csoportok)
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. 9,30AM-12,30PM Magyar Iskola.
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 – Hungarian exodus in Canada
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. Várjuk a tartós élelmiszer adományokat!
25. 8,30: Rózsafüzér. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise, Gyűjtés a kanadai egyház
szükségeire. Café a misék után. „Szolgálatok Vására” – ismerkedj meg csoportjainkkal, szolgálatainkkal
az év elején!
12,15PM: Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő indul. Sport a fiataloknak.
28. 9AM-3PM: Retreat for Cancer patients and their caregivers (Queen of Apostles Centre, Mississauga)
28. A New Beginnings Program online támogató beszélgetésekre ad lehetőséget gyászoló családoknak és
azok számára, akik válás után vannak: Gyászoló családok számára: szeptember 28., este 7 órakor
(Regisztráció) és elvált személyek számára: szeptember 29., este 7 órakor (Regisztráció). Infó: Arcangelo
Limanni-nél, alimanni@cfstoronto.com (647) 215-3978
30. 7,30PM: Xaver Varnus orgona koncertje. National Day for Truth and Reconciliation
OKTÓBER
01. 9AM-12PM: Helikon tanítás indul. 9,30AM-12,30PM Magyar Iskola, 1-3PM: cserkészet indul.
10AM: Budapest Park zászlófelvonás, 11AM: városháza előtt táncegyüttesek programja, zászlófelvonás; 1pm: Magyar Nap megnyitó a Magyar Házban
02. 8,30: Rózsafüzér. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise, benne Igét hirdet Vass Zoltán, orgonán játszik Varnus Xavér, majd Süteményvásár az erdélyi gyermekotthonok javára (Dévai Alapítvány) és Kodály: táncos rövid program az udvaron. Collection to support the Indigenous Healing & Reconciliation Fund
04. 1PM Házasok Klubja gyűlése
08. 10-11AM Mennyei Ízek - főzőklub Tausz Gyuszival: pörköltek (élőben)
12. 7pm: Mérnök Egyesület: Diosady Levente, “The role of Canadian food engineering in combating hidden hunger."
13-16. Meditációs lelkigyakorlat (Ancaster, részletek lent)
15. 12-1pm: Rosary Rally - jó idő esetén az utcai udvaron. 1pm- HungaroFest (Magyar Ház)
16. 12PM: HUVAC kiállításmegnyitó. 12,20-13,30PM: “Taste our community” – magyar, angol és haiti közösség
ételkülönlegességeivel.
21. 7pm: Zsabka Attila énekelt versek koncertje és a ,,Mesélő Felvidék,” - A felvidék kastélyai, várai, népviselete
fotókiállítás (A Felvidék & Palóc Egyesület)
22. 12,15-1,15PM: Szüreti mulatság az iskola és a szomszédság számára, illetve a Szolgálatok Vására
3-5PM: Sportbajnokság a szomszéd plébániák fiataljaival
23. 10AM: Városi koszorúzás (Budapest Park); 10-10,45AM: angol nyelvű előadás 56-ról. 11AM: mise és rövid ünnepi megemlékezés. 2PM: Városi ünnep a Magyar Házban. 6PM: Niagara díszkivilágítás magyar színekkel.
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26. 7PM: Mérnök Egyesület: Kókay Tibor: Design and construction issues of Canada's most complex and tallest
residential and office towers
27. 7,30PM: Kelemen kvartett koncert (T. Konzervatórium)
29. 10AM: Filmklub: Young Rebels (dokumentumfilm kanadai emigrációról és beszélgetés A.Papp Zsuzsa rendezővel)
30. 11AM: mise. 12PM: Magyar Örökség koncert - Szent Erzsébet Scola Cantorum
2PM: Református templom-megnyitó istentisztelet

 “CSENDES” MEDITÁCIÓS (KONTEMPLATIVE) LELKIGYAKORLAT lesz újra október 13-16
között (csütörtök délelőtt 10 órától vasárnap délelőtt 10-ig) Ancaster-ben (Mount Mary Retreat Centre).
A részvételi díj 3 éjszaka szállást (egyszemélyes szobákban) és 8 étkezést (csütörtök vacsorától vasárnap
reggelig) foglal magába $350.50-ért. A lelkigyakorlatot Forrai Tamás atya vezeti. Jelentkezés a templom
irodán legkésőbb szeptember 19-ig.
 MAGYAR JEZSUITÁK AMATŐR FILMES PÁLYÁZATA idén az „Ajándék” témában lett meghirdetve. Itt lehet nevezni: https://www.faludifilmfestival.hu/nevezes-a-fotopalyazatra-2022 vagy
https://www.faludifilmfestival.hu/application-of-photos-2022
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. 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.
 A mi programjaink indulnak szeptember 23-én (Romungro) és 24-én (Vesperás és kiállításmegnyitás),
minden más programunk részletesen látható a fenti naptárban.
 A közös városi programnaptár: www.facebook.com/hungarianheritagemonth
 Aki szeretne segíteni szervezésben, vendégfogadásban, az jelentkezzen az irodán vagy Tamás atyánál.
BÉRMÁLÁSI ÉS ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZITŐKRE JELENTKEZÉS MOST
Bérmálási felkészítőre 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,
kezdés: szeptember 25. vasárnap 12pm!
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR
Vasárnap / Sunday (18) 9:00 for †Sass Szilárdné; for the health of Paul, Veronica, Michael Lee and Asatha An; for Angel Tellez on
her birthday; for †Horváth Zoltán; blessings on Sunny and Frank Lee and family; good health and happiness for Julius, Anna, Beata,
Mario, Eniko and their families 11:00 Marosfalvy atya születésnapjára; Kiss Ágnes és Koszonits Ili felgyógyulásáért; Malakia
Valériáért, hálából; †Michels Emma és Liptay Erzsébet lelki üdvéért; †id. Deutsch Lajos születésnapjára; †ifj. Deutsch Lajosért;
†Hári Istvánért
Hétfő / Monday (19) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for the full recovery of Kiss Ágnes; for the health of Paul,
Veronica, Michael Lee and Asatha An; good health and happiness for Ryan Carvalho and family; blessings on Msgr. Pat O'Dea on
the 41st anniversary of his priestly ordination
Kedd / Tuesday (20) Saints Andrew Kim Tae-gon, Paul Chong Ha-sang and companions 7:30 for our †Jesuits; for the full
recovery of Kiss Ágnes; for the health of Paul, Veronica, Michael Lee and Asatha An; good health and happiness for Simone
Carvalho and family; blessings on Cora, Peter and Michelle Hone
Szerda / Wednesday (21) Saint Matthew 7:30 for Jesuit vocations; for †Pat Xavier; for the full recovery of Kiss Ágnes; for the
health of Paul, Veronica, Michael Lee and Asatha An; for †Mathew Braganza and Arcus Dsouza; birthday blessings on Thelma
Carvalho
Csütörtök / Thursday (22) 7:30 for the conversion of non-believers; blessings and conversion for Timothy Ma; for the full
recovery of Kiss Ágnes; for the health of Paul, Veronica, Michael Lee and Asatha An; blessings and conversion to Timothy Ma; for
†Edgardo Pasmino; good health and happiness for Christina and Steven Song and family
Péntek / Friday (23) Saint Pius of Pietrelcina 7:30 for our benefactors; for †Kit Yuk Cheung; for the full recovery of Kiss Ágnes;
for the health of Paul, Veronica, Michael Lee and Asatha An; good health and happiness for Sang Hwa Park and family; blessings on
Sarah Glick and family
Szombat / Saturday (24) Szent Gellért püspök és vértanú 7:30 for world peace; for Etelka and †Pál; for the intentions and wellbeing of Ivan Jeganathan and 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; birthday blessings on Stanley Pinto
Imádkozzunk a megkeresztelt gyermekekért: Andrew Baltazar
Kniss István virágmegváltása szerettei emlékére: †Bátori Teréz. 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 18, 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 weeks Jesus spoke with a vivid language to illustrate the gravity of his calling, later about the three
parables about seeking the lost, and the joy when they are found. Have you asked yourself: what is lost, left
without meaning and depth in your life?
Today’s parable is one of the most difficult to interpret: why has the master praised the dishonest steward for
his astuteness? When focusing on the main message we can see that Jesus is emphasising that we live in the
real, material world. Here the context is money: whatever we think of it, it has a vital place in our lives, and
we must consider how to use it the best … for the good of others. The steward is praised because he is able
to recognise the most important time of his life, able to make a decision leaving all money behind to restore
his human relations and through that to save his eternal life. Be honest and trusted in your relations!
Our English-speaking “Parish Task Force” needs 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 & meet
with the new Task Force on September 24th.
Have a good start into the new school year! Yours in Christ, Fr Tamas
WE INVITE YOU TO JOIN US IN SEPTEMBER-OCTOBER!
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
25. Collection for the Needs of the Church in Canada
24. 8,30-9,30AM: Meeting of the new English-speaking Task Force
5PM: Vesper Concert followed by launching our historical exhibition "Hungarian exodus in Canada"
Zsófia Stefán (bassoon) plays Johann Sebastian Bach: Gigue; Vivaldi: Bassoon Concerto in e minor; Vaughan
Wiliams: 6 studies on English Folk Songs; Béla Bartók: Romanian Folk Dances
28. 9AM-3PM: Retreat for Cancer patients and their caregivers (Queen of Apostles Centre, Mississauga)
30. 7,30PM: Organ concert of Xaver Varnus. National Day for Truth and Reconciliation
OCTOBER
02. Special collection to support the Indigenous Healing & Reconciliation Fund
16. „Horizons of Hope” Series on Palliative Care and End of Life Care at Blessed Trinity Parish on October
16, 23, 30, and November 6th from 1pm-3pm.
28/29. New Beginnings Program invites those who have lost a loved one or are after a separation or divorce for an
online support session. The Bereavement Support Session will be on Wednesday Sept. 28. @ 7:00 pm. Register!
The Separated/Divorced Support Session will be on Sept. 29. @ 7:00 pm. Register!. Info: Arcangelo Limanni,
MRE alimanni@cfstoronto.com (647) 215-3978
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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