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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. szeptember 4.     
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! 
 

Nyár végéhez érkezünk lassan, de ezen a héten volt egy szépen sikerült MIK Ifjúsági tábor. Szeretném szívből 

megköszönni azok áldozatos munkáját, akik ezt idén lehetővé tették: Szárics Anna (táborvezető), a programot 

vezető fiatalok Szárics Melinda és Márton, Gáspár Tamás, Vály Petra, Bakucz Márk, Almási Flóra, Tóth 

Judit, a ”finomságokat” készítő Halász Enikő, Székely János, Dobos Zsuzsa és Tóth Betty, az előkészítésben 

segítő Bakucz Helga és Fűzéry Laura és a helyet biztosító Ráma tábor gondozóinak! 

 

Múlt vasárnap Jézus arra hívott, hogy ne másvalaki elvárásához mérd magad, hanem ahhoz, amire Isten 

hív! Találtál ilyen embert magad mellett? Adtál „helyet” neki?.... Ma arra hív Jézus, hogy két lábbal és 

szabadon állj a földön, mielőtt döntesz életed céljáról, mert ez az ára a Jézus követésnek! (A képen látható 

mérleg erre utal: tudatosan mérlegeld döntéseidet!) Akadályoz-e valami ebben? Akkor tedd le, hagyd el, mert 

nincs fontosabb Jézusnál! (Lk 14, 15-35.) 

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

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

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

Most vasárnaptól újra indul a VASÁRNAPI MISE KÖZVETÍTÉS a plébániai Youtube „stetoronto” oldalon 

és élőben a BONUM/EWTN katolikus TV-n (5pm CET) 

Áldott, pihentető nyári hétvégét!  

Szeretettel, Tamás atya 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A VASÁRNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

KÉRDÉSEK, GYAKORLATOK a felkészüléshez: 1. Mikor döntöttél tudatosan Jézus mellett? 

Úgy, hogy annak volt súlya, terhe? 2. Mihez ragaszkodsz túlságosan életedben? Úgy, hogy az rossz 

irányba befolyásolja életedet, döntéseidet? 

A készületben segít a (nyár után újra indult) szerdai BIBLIAKÖR és a szombati kétperces ÜZENET . A 

vasárnapi olvasmányok előre elolvashatók magyarul: https://igenaptar.katolikus.hu.  Most vasárnaptól újra 

indul a VASÁRNAPI MISE KÖZVETÍTÉS a plébániai Youtube „stetoronto” oldalon és élőben a 

BONUM/EWTN katolikus TV-n (5pm CET) 

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.   

 

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCO8NtPCaq2H7pCu9t3lZcKQ
http://www.stetoronto.org/
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
https://www.szenterzsebetmagyariskola.com/
https://youtu.be/kGNhlHtE_XU
https://youtu.be/lv4zb9C_9qo
https://vimeo.com/721633590
https://igenaptar.katolikus.hu/
https://youtu.be/kGNhlHtE_XU
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ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER - az online programokat külön jelöljük! 

02. Elsőpéntek: szentségimádás 7AM-6PM   

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

03. 11am: „Mennyei Ízek” - online főzőklub Tausz Gyuszival - Pike Paprikás and Cottage Cheese Noodles. 

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

05. 7:30PM: Édesanyák imacsoportja ZOOM  

06. 10-11AM: Nagymamák imacsoportja ZOOM  

8-9,30PM: Scola próba – Várnak szeretettel minden új énekszerető embert! 

07. 11:30PM: Nagymamák imája, 12:00 Bibliakör, 1-4PM: Nyugdíjas Klub 

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, Vaughan City Playhouse, 9,30PM: Táncház a M. Házban.) 

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

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.   

12,30PM: 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). Részvéte-

lünkkel köszönetünket fejezzük ki Elek Babinak sokéves munkájáért a Karitász csoportban. 

23. 7PM: Romungro: Örökség koncert 

24. 5PM: Komolyzenei koncert és kiállításmegnyitás – Magyar örökség Hónap megnyitója  

6PM: 60. Évforduló Délvidéki Klub vacsora és bál. Pezsgős fogadás 6-kor, vacsora 7-kor. Készíti Szé-

kely 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 he-

tekben behozni!  

25. 9AM: angol nyelvű mise, 11AM: magyar nyelvű mise.  

 

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. A programokra régóta, és 

sokan készülünk. Október így valóban egy programokkal telitett hónap lesz. (Amint a fenti programokból 

látható, mi már szeptember 24-án indítjuk a programokat, hogy ne minden zsúfolódjon be négy hétbe.) Lesz-

nek benne közös, városi rendezvények és lesznek templomunkra épülő, helyi programok is. 

 Aki szeretne ebben segíteni szervezésben, programok előkészítésében, 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 katoli-

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

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

 

 

 
 

https://youtu.be/0tErI67FXcI
https://us02web.zoom.us/j/85396998932
https://us02web.zoom.us/j/87253134833
mailto:Peter.Juretic@gmail.com
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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. 
 

VASÁRNAP REGGELI ANGOL MISE – SUNDAY 9AM ENGLISH MASS 

Our English-speaker task force had its meeting on thus Saturday, reflecting of the Sunday Mass: By 

collecting the feedbacks we heard many positive (growing numbers, positive exchange between Hungari-

an/English speakers has started; sharing of ministries works well, etc.) and nothing special against it! The 

Hungarian Parish Council in its meeting this week have collected the same experiences. 

Therefore we have decided that we would like to continue this English Mass on Sunday at 9am. 

- By continuing it we ask, how can we make it even more meaningful? 8-8,30am: adoration; 10am Cafe in the 

Hall: we need helpers! In the near future we would like to use this time (between 10-11am) even for different 

sharing and discussions as well. (E.g., sharing of the Gospel of the day, discussion on any actual topics from 

the Church and the world.) We are waiting for suggestions and help! 
 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 

Vasárnap / Sunday (4) 9:00 for †Sándor Farkas; for †Elizabeth Wilson; birthday blessings on Cheryl Heri 

11:00 Koszonits Ili és Kiss Ágnes felgyógyulásáért; nemrég †Hajdú Györgyért és Kláráért, Szakály Líviáért, 

Ludovik Costáért, és Bernád Máriáért; Behon család élő és †tagjaiért; élő és †Nemesszeghy családtagokért; 

†Fülöp Mihályért; †Berden Istvánért, 7. évforduló; †Moessner Maximiliánért 

Hétfő / Monday (5) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; birthday blessings for Fr.Vang Tran; 

blessings on Ryan Carvalho and family; birthday blessings on Nadia Gomes; good health and happiness for 

Tania Tsen and family; for the full recovery of Kiss Ágnes; for the healing and protection of Antonia Dytoc 

and family 

Kedd / Tuesday (6) 7:30 for our †Jesuits; for †Vásárhelyi Péter; good health and happiness for Simone 

Carvalho and family; for the full recovery of Kiss Ágnes 

Szerda / Wednesday (7) Szent Márk, István, és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk 7:30 for Jesuit 

vocations; for †Stephen Carvalho and Eugene Cordeiro; for the full recovery of Kiss Ágnes 

Csütörtök / Thursday (8) The Nativity of the Blessed Virgin Mary 7:30 for the conversion of non-

believers; thanksgiving to Jesus and Mother Mary for favours received; for the full recovery of Kiss Ágnes 

Péntek / Friday (9) Saint Peter Claver 7:30 for our benefactors; for †Yick Mei Ying and †Yip Mui; for †Pat 

Hawkins; for †Sárközy Aurél and Gácsik Andrásné; for †Bernadette Carvalho; for the full recovery of Kiss 

Ágnes 

Szombat / Saturday (10) Blessed Francis Gárate 7:30 for world peace; for Etelka and †Pál; for †Rita 

Hawkins; good health and happiness for Peter Carvalho and family; for the full recovery of Kiss Ágnes 

Temetés: †Ludovik Costa (86) 

†Bernád Mária (93) gyászmiséje szeptember 7-én lesz 9:30-kor templomunkban 

†Bátori Terézia (84) gyászmiséje szeptember 7-én lesz 11 órakor templomunkban 

 

Dr. Forbáth Péter, Markovits Ferenc és Erzsébet, Somlai István és Anna, Szárics család, Török László és Er-

zsébet virágmegváltása szerettei emlékére: †Bajusz András 

Berden Margit, Kovács Margaret és Frank virágmegváltása szerettei emlékére: †Varga László 

Tóth Károly és Ilona virágmegváltása szerettei emlékére: †Rozinka Bertalan. Köszönjük az adományokat. 
 

mailto:zydronv@gmail.com
mailto:education@heliconsociety.com
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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 4, 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 week’s parable touched our feelings of pride or shame and instructed us to be humble. Do you remember 

the sign for “priority seats” for the vulnerable, those in need! Do you know such people? If yes: did you give 

priority for others? 

Christ’s call on route to Jerusalem is a radical one.  (Lk 14, 15-33) The true discipleship requires total 

commitment and will affect our nearest and dearest. Indifference to all the things that distract us is the way 

of the disciple.  God’s life can deepen in us through his many gifts to us, but also in our letting go of them. It 

leads us to contemplate Christ’s self-sacrificing love.  

Imagine as a great crowds accompanied Jesus on his way to Jerusalem. We know, this would lead him to the 

cross. Many of those travelling with him did not know where he was going; they were simply following him 

enthusiastically. Jesus knew what was awaiting him and that life would not be easy for his disciples. He used 

vivid language to illustrate the gravity of this calling, one requiring total commitment. Does it inspire you? 

 

Last Saturday our “Parish Task Force” has its meeting, reflecting the programs for the Fall. We have real-

ised that our informal “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 November 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 the  September 24. 

Have a good start into the new school year! Yours in Christ, Fr Tamas 
 

 

WE INVITE YOU TO JOIN US IN SEPTEMBER! 

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

03. Adoration of the Blessed Sacrament at 7:00 am. 7:30 am Marian Mass for Peace & Reparation (last of the 

five First Saturdays in 2022). 8:00 to 9:00 am Adoration of the Blessed Sacrament 

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

… 

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

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

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

 

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. 

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

