Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7 - Tel: 416-225-3300 x 21

E-mail: szte.iroda@gmail.com Internet: www.stetoronto.com
Fogadóórák: kedd – péntek 9:30-3:30, vasárnap 10-12:30, hétfőn zárva
Szentmisék magyar nyelven vasárnap de. 9 és 11-kor
Szentmisék angol nyelven hétfő - szombat reggel 7:30-kor
Jezsuita atyák: Rigó Jenő (plébános) és Marosfalvy László
Irodai munkatársak: Gáspár Gyula, Reitner Beáta, Szárics Anna

HÍRNÖK - 2017. augusztus 20. – Szent István király

Alapítva 1928-ban

Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik,
ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette.

OLVASMÁNYOK:  Péld 4,10-15. 18-27
 Ef 4,17-24  Mt 7,24-29
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK
9:00 Poon Ki Yingért
a rózsafüzér ájtatosság terjesztéséért és Sr. Marlináért
Engyel Gyula felgyógyuléséárt (Simkó Katalin)
Kovács Jánosért és Erzsébetért (családjai)
Katona Lászlóért (felesége és családja)
Stocker Antalért, évf. (család)
Szőke Gizelláért (fia és családja)
Pál szülőkért és testvérekért
(Horváth Ilona és családja)
11:00 Kusztos Matildért, hálából
Wohlfart Anna élő és szeretteiért (Wohlfart Anna)
Rosemary Rozinka Tallon felgyógyulásáért (családja)
Kelecsényi Piroskáért, születésnap
(testvére és keresztlánya)
Nicholas-ért, születésnap (család)
Dala Jimmy felgyógyulásáért (Hári Piroska)
Engyel Gyula felgyógyuléséárt (Fodor Sándor és Irén)
barátokért (Farkas Sándor)
barátnőkért (Farkas Teréz)
Adorján Józsefért (Forrai család)
id. Szőke Istvánért évf. (felesége és családja)
Kelemen és Szőke szülőkért (Rózsa és családja)
Allard Gerry-ért, születésnap (családja)
Allard Mónikáért (édesanyja és családja)
Zsemlye Józsefért (Fodor Sándor és Irén)
Vaskó Margitért
Hétfő (21) Szent X. Piusz pápa
7:30 for the intention of the Jesuit General
for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina
for Poon Ki Ying
Kedd (22) Boldogságos Szűz Mária királynő
7:30 for our Jesuits
for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina
for Poon Ki Ying
Szerda (23)
7:30 for Jesuit vocations
for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina
for Poon Ki Ying
for Andrea (Éva and Zoltán)
for the protection of unborn children
(Masses for Life Project)

Csütörtök (24) Szent Bertalan apostol
7:30 for the conversion of non believers
for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina
for Poon Ki Ying
Péntek (25)
7:30 for our benefactors (the Jesuits)
for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina
for Poon Ki Ying
Szombat (26)
7:30 for world peace
for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina
for Etelka and Pál
for Poon Ki Ying
A Szentatya augusztusi imaszándéka
Korunk művészeiért, hogy tehetségük által
műveiken keresztül segítsenek mindenkinek, hogy
felfedezzék a teremtett világ szépségét.
Keresztelő: Polgrain Nathaniel
Temetés: Iker Szilvia (53) és Tóth Etelka (74)
Esküvői hirdetés (3): augusztus 26-án házasságra
lépnek templomunkban
Luke Cutajar & Maggie Korogyi 1 órakor
Andrew Komáromy & Bianka Kozempel 3 órakor
EGYHÁZKÖZSÉGI PROGRAMOK
Szerda (23) Nyugdíjas Klub 1-kor. (27) Főzőklub
fiataloknak 3-kor, felnőtteknek 6-kor. Előre kell
jelentkezni az irodán! Szeptember 5. Házasok Klubja
1-kor. 7. Rózsafüzér készítés 6:30-kor. 9. Magyar
iskola beiratkozás. 10. KFT közös áldozása. 16.
Cserkész beiratkozás a St. Edward iskolánál. 17.
Házasok klubja közös áldozása.  Lángos vásár,
utána „Válogatás az Ezeregyéjszaka meséiből” a
Lángosgyúrók előadásában. 21. Rózsafüzér készítés
6:30-kor. 23. Cserkész beiratkozás a St. Edward
iskolánál.24. Mária Kongregáció közös áldozása és
gyűlése  Karitász Díszebéd.
Imádkozzunk egyházközségünk betegeiért:
Kovács Erikért, Engyel Gyuláért, Dala Jimmyért,
Benkő Gabrielláért és Petró Hildáért.

HÍREK
 Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítők indulnak
szeptemberben, illetve októberben, jelentkezni lehet az
irodán: elsőáldozásra másodikos iskolás kortól,
bérmálkozásra 14 éves kortól.
 A Kanadai Magyar Kultúrközpont és a Kanadai
Magyar Kulturális Tanács szeretettel meghívja Önt és
szeretteit a Szent István királyunk ünnepére a
magyarság összetartozásának megünneplésére
augusztus 20-án, vasárnap du. 3 órára Magyar Házba
(141 Sunrise Ave., Toronto). Ünnepi beszédet mond
dr. Hoppál Péter, Magyarország Kormányának
kultúráért felelős államtitkára. Ünnepi műsort ad a
Pécsi Református Kollégium Kórusa. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk! Belépés ingyenes! Infó:
Szilágyi Ildikó, 647-951-0473.
Délután 5 órától Utirajzok – Petőfi Sándor úti levelek
Kerényi Frigyeshez című művéből, szerkesztette és
előadja Csadi Zoltán színművész.
 Az oshawai magyarok Hamptonban lévő parkjában
Szent István Piknik lesz vasárnap, augusztus 20-án.
Délben ebéd, majd 2 órakor szentmisét celebrál
Magyar Pál atya. Érdeklődni lehet Somlai István és
Annánál: 416-281-2635. Mindenkit szeretettel várnak a
rendezők.
 Augusztus 25-én este 6 órától Simon András
grafikai művész alkotásaiból tárlatot tartunk a Tokaji
Étteremben 7887 Weston Rd, Woodbridge. Alkotásai
megvásárolhatók. Részvételt kérjük feltétlen jelezni a
416-785-6699 Piri K. telefonszámon üzenet hagyással.
 A Magyar Képek adásai az OMNI1-es csatornán
az eddigi félóra helyet 1 órásak lesznek. 2017.
szeptember 2.-án, szombattól az adások időpontjai:
szombat délelőtt: 11 óra, kedd reggel 7 óra, szerda
délelőtt 9 óra.
♥ Köszönet virágmegváltásra adományozóknak
Zsemlye József emlékére: Farkas Sándor & Teréz.
Szent István király ünnepe
Ezt az ünnepet komollyá és súlyossá tudja tenni, hogy
1000 esztendővel ezelőtt, amikor István koronát kért és
kapott a pápától, olyan történelmi esemény történt, ami
mindmáig érezteti hatását a nemzetközi jogban is.
Lassan újra kirajzolódik előttünk, hogy az az első négy
évtized, ami az ő uralma volt itt Magyarországon,
micsoda kivirágzása volt a kultúrának, a
tudományoknak is, a vallásnak is. István király tényleg
nagy történelmi személyiség.
Mint király bölcs és igazságos, irgalmas, – ahogy a
régiek mondták – kegyes volt. És szent, azaz hősies
szinten élt azokkal az erőkkel és lehetőségekkel,
amiket az Úr neki adott. Amikor elérkezett az idő, hogy
az öröklés rendje szerint Géza fejedelem utóda legyen,
ő már ismerte Krisztust. Már ismerte az élő és igaz
Istent, és a szívében élt az istenfélelem. Már tudta: ha
én egyszer ura leszek ennek a népnek, tőlem az Úr
Krisztus, az élő Isten számon fogja kérni, mit csináltam
a népemmel.
A Szentírásban ott áll: „A bölcsesség kezdete az

istenfélelem.” – István király egész uralkodásának,
egész személyiségének a bölcsessége innen érthető
meg: felelősnek tudta magát az élő Isten színe előtt.
Amikor kirajzolódott előtte az akkori Európa Bizánctól
Franciaországig, voltak olyan tanítói, akiktől meg tudta
tanulni, hogy ez a térség, aminek ő az ura lesz – még
nem volt biztos, hogy királya lesz-e, de az biztos volt,
hogy az ura lesz –, három lehetőség előtt áll:
Az egyik lehetőség, hogy elköteleződik Bizánc felé és
része lesz az egykori Kelet-Római Birodalomnak,
aminek a keleti határa valahol a Tigris és az Eufrátesz
vidékén van, nyugati határa a Duna déli partja, de ha
hozzá kapcsolódik a magyarság, akkor a Lajta lesz.
A másik lehetőség, hogy a Német-Római Császárság
felé fordul, oda köteleződik el, és akkor Magyarország
része lesz az egykori Nyugat-Római Birodalomnak,
melynek központja Aachen, nyugati határa az Atlantióceán, keleti határa pillanatnyilag a Lajta, de ha
Magyarország hozzá csatlakozik, akkor a Kárpátokig
fog tartani.
István, a bölcs, leendő uralkodó fölismerte, hogy van
egy harmadik lehetőség is, az, hogy ez a térség önálló
királyság legyen, mely nem Bizánchoz, nem
Aachenhez, hanem Rómához, a pápához kötődik. –
Krisztusban ugyanis fölismerte, hogy a megtestesült
Ige nem a test és a vér, a faj, a politika, a határok, meg
a gazdasági hatalom Ura, hanem a megváltó Isten. Aki
az egyes embereket is, a népeket is szabadnak akarja
látni és azt akarja, hogy szabadon mondják egyenként
is, közösségben is: „Hiszek az egy Istenben, a
megváltó Krisztusban, a megszentelő Szentlélekben,
és az egy, szent, apostoli Anyaszentegyházban.” –
István ezt fogta föl.
Voltak szent tanítói, nem is egy. Amikor a követe,
Asztrik megérkezett a pápához, addigra a pápa
Adalberttől,245 az akkor már vértanú prágai püspöktől
hallott a magyarokról, a fejedelmi családról. Tudta,
honnan érkezik a kérés. Meg az ország fölajánlása.
Mert István Asztrikot azzal küldte a pápához, hogy ő
mint ennek az országnak a leendő ura, fölajánlja
országát Őszentségének, a pápának. A pápa válasza
pedig az volt: „Én ezt elfogadom Krisztus nevében, és
visszaadom neked; a korona jelképében visszaadom
neked, hogy szuverén, azaz szabad királya légy ennek
az országnak. Légy az apostola. A népedet vezesd oda
Krisztus szentségeihez, oltárához, keresztjéhez.” – És
ezt István megtette. Megtette, mert tudta, hogy
Krisztushoz tartozni életet jelent. Innen Szent István
apostoli királysága.
A mi ünnepünk akkor igazi, ha fölismerjük, hogy mi
ugyanabban a keresztségben lettünk katolikusok, mint
ő, bennünket ugyanúgy bérmáltak meg, mint őt,
ugyanúgy járunk szentmisére, mint ő, ugyanazokhoz
az erkölcsi törvényekhez ragaszkodunk, illetve
küszködünk értük, mint ő, azaz lélekben nem ezer
esztendős távolságokat próbálunk meg áthidalni,
hanem mi az élet közösségében vagyunk ővele.
Diós István: Napi kenyerünk.

1.

KÖNYÖRGÉSEK
augusztus 20.
Imádkozzunk Polgrain Nathaniel újonnan
megkereszteltért, hogy apostoli keresztény
életet tanuljon szüleitől, keresztszüleitől és ettől
az egyházközségtől

2.

Imádkozzunk egyházközségünk betegeiért,
különösen Kovács Erikért, Engyel Gyuláért,
Dala Jimmyért, Benkő Gabrielláért és Petró
Hildáért.

3.

Imádkozzunk nemrég elhunyt szeretteinkért,
különösen Iker Szilviáért, Zsemlye Józsefért és
Tóth Etelkáért.

