Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia
"Mi, az Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus közösség,
a magyar hagyományainkra építve kívánjuk megélni az Evangéliumot
a befogadás, az együttérzés, az igazságosság és az elköteleződés útján".
432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont. M2N 3B7 - Tel: 416-225-3300 x 21
E-mail: szte.iroda@gmail.com; https://stelizabethofhungary.archtoronto.org
facebook/stetoronto

Szentmisék magyarul vasárnap de. 9 és 11, szerdán este 7 órakor
Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Sunday at 6 PM
Alapítva 1928-ban

Fr. Forrai Tamás Gergely SJ (plébános/Pastor) & Fr. Marosfalvy László SJ
Fogadóórák: kedd – szombat 9:30-3:30, vasárnap 10-12:30
Office hours: Tuesday-Friday 9:30-3:30, Sunday 10-12:30
Irodai munkatársak/staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula
The English Bulletin see on the 4th page.
„A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta.”

December 31, 2017. A Szent Család ünnepe - a családok megáldása

Közösségünk Kedves Tagjai!
Személyes köszönetem szeretném kifejezni levelemmel mindazoknak, azok imával, szeretettel, konkrét
segítséggel vagy jó tanáccsal segítették az első hónapokban az itteni indulásomat! Hálás vagyok azért, ahogy már
ezen első időszakban folyamatosan kaptam a közösségből a megerősítő, szeretetteljes visszajelzéseket! Ez
nagyban hozzásegít ahhoz, hogy magam is megtaláljam szolgálatom súlypontját. Enélkül nem tudtam volna
így elkezdeni szolgálatomat. Kérem továbbra is ezt Önöktől, hogy így jobban szolgálhassam a Szent Erzsébet
plébánia közösségét! A szokásos módon, az év végén szeretnénk visszatekinteni néhány folyamatra, amiért
különösen is hálás vagyok és amit szeretnék megosztani.
1. Örömteli folyamatok indultak be közösségünkben! Megtapasztaltam azt, hogy közösségünk vágyik a
megújulásra
és
kész
abban
részt
venni.
Az előttünk álló 90 JUBILEUM lehetőség a megújulásra. Ennek keretében elkezdődött egy egész éves
reflexiós-tervezési folyamat: a kérdőívekre adott válaszok pozitív, reményteli hangja, vágya a közösség
megújítására. Ezek között is a messze kiemelkedő közös remény, hogy a fiatalokat és fiatal családokat
tudjuk
jobban
megszólítani!
Feladatunk, hogy nyárra legyen egy közösen kialakított és elfogadott küldetésünk, lássuk, hogy hova
szeretnénk eljutni (jövőkép) és hogy milyen út vezet el oda, mire kell erőinket fokuszálnunk? Mindezt
lépésről lépésre tesszük. Mégis fontos látni és elfogadni, hogy egyszerre sok területen elindulva haladunk,
hiszen ezek egymást feltételezik. Például a fiatalokat megszólításához egyszerre kell szép liturgia, rendezett
épület, sokszínű csoportélet és modern közösségi média használata. Hálás vagyok azért, hogy el tudtunk
indulni a közösségünket fájdalmasan érintő sebek gyógyulása felé is. Ez egy hosszú, küzdelmes feladat, de
nélkülözhetetlen:
dolgozzunk
rajta
közösen!
A kórusok, az olvasók és áldoztatók, illetve a ministránsok megerősítésén dolgozunk és ennek látható
eredménye már most biztató. Ez már látszik a misék látogatottságának megnövekedésében. A házasságkötések száma: 5. A keresztelők száma majdnem harminc, az elsőáldozók száma: 14, a bérmálkozók száma:
3. A temetések száma - hála Isten - nem nőtt meg jelentősen, de így is 37 testvérünket búcsúztattuk el idén.
Az ősz kiemelt feladata volt a csoportok megerősítése, hogy mindenki érezhesse, hogy szívesen látott része
a Szent Erzsébet plébánia lelki és kulturális közösségének! Ennek keretében egyszerűsítettük a teremhasználatot, eltöröltük a bérleti díjat a belső csoportok számára. Mindennek is eredménye, hogy a
csoportjaink tudják otthon érezni magukat, illetve vissza is tudnak jönni: a Pax Romana, a Mag tánccsoport, a Book-Club már újrakezdte programjait, a Kodály januártól jön vissza és remélhetőleg a
cserkészek is egyre több programra használják az itteni lehetőségeket. Mindezek már azt szolgálják, hogy
tudjuk a kapcsolatot rendezni, megújítani a Szent Erzsébet Magyar Iskolával. Célunk, hogy 2018
szeptemberre biztos, nyugodt lépesekkel minden technikai feltételt meg tudjunk teremteni a visszaköltözés

érdekében.
Hiszem,
hogy
ez
lényegi
része
a
jövő
építésének.
Újdonság, hogy elkezdtük helyi családos közösségek felépítését a távol lakók számára, hiszen Toronto és
körzete olyan hatalmas területen helyezkedik el. Hatalmas áldozat, sokaknak nem is lehetséges, hogy
(mindig) eljöjjenek plébániánkra. Várjuk olyan helyi baráti, egymáshoz közelebb lakók közösségeinek
jelentkezését, akik szeretnének havonta találkozni és valamilyen lelki programba bekapcsolódni.
2.

A Szentmise közösségi életünk központi eleme, amiből táplálkozunk! Jezsuita rendtársaimnak köszönöm a
szentségi szolgálatukat! Köszönöm Jenő atyának a szeptemberi eleji bevezetést a plébánia működésébe és
minden azt megelőző munkáját. Köszönöm László atyának a segítségét különösképpen is a temetések terén.
Köszönöm JP Horrigan atyának, hogy segít a vasárnap esti angol nyelvű mise közösségének szolgálatában.
Köszönöm a kántorainknak a hűséges szolgálat és a megújulást! Köszönöm a Szent Erzsébet Scola Cantorum
és a Gaude kórus tagjainak a csodálatos szolgálatukat, amikor énekükkel széppé teszik miséinket! Köszönöm
az olvasóknak, áldoztatóknak, perselyezőknek, a ministránsoknak, az Isten hozott csoport tagjainak a
hétről
hétre
szól
hűséges
szolgálatukat!
Hívunk
további
segítőket
csoportjaikba!

3.

A plébániai munkatársaknak köszönöm, hogy az ősszel sok olyan munkát vállaltak, amit a hétköznapi
feladataikon túl kaptak. Szárics Anna és Gáspár Gyula eddigi folyamatos munkája nagyon sok kiegészítő, új
feladattal lett ellátva, amit nagy figyelemmel és szeretettel végeznek. Glonczi Marió gondnokunk a szokásos
rendezési-takarítási feladatán túl elkezdte az épület-felújítási munkákat, lépésről lépésre. Reitner Bea, mint új
könyvelőnk belépése lehetővé teszi, hogy új szemmel tekintsünk rá gazdasági ügyeinkre és közösségeink
jövőjét
építhessük.

“Stewardship”, mint közös felelősségvállalás. Célokról, reményekről és létező feladatokról beszéltünk
eddig. Világunkban egyre jobban érezzük, hogy ezek csak akkor tudnak megvalósulni, ha a közösségünk
ezek
hordozója,
“gazdája”
lesz.
E
közös
felelősségnek
mindenki
a
részese!
Önkénteseink nélkül nem működne plébániánk! Köszönöm az Egyháztanács szolgálatát, akik nagyban
segítettek abban, hogy ne vesszünk el a rengeteg feladatban, hanem tudjunk célokat megfogalmazni. Kérem,
hogy segítsék a nemsokára induló folyamatban az új tagok megválasztását. Köszönöm a munkacsoportok
támogatását, akik egy-egy területen vállalnak nélkülözhetetlen konkrét előkészítést. Ezek és az ET esetében is
kiemelt cél ezek megújítása és kibővítése az év elején. Köszönöm az állandó és alkalmi önkéntesek
segítségét: ezek nagyon terheltek, így fontos, hogy újakat tudjunk megszólítani minden területen. Hiszem, hogy
az önkéntesség kultúrája teszi egyre több ember számára kézzel foghatóvá, hogy “övék” ez a plébánia!
Köszönöm külön is a Körösi Csoma Sándor Programban résztvevő hazai önkéntesek önzetlen és kreatív
szolgálatát! Rájuk és a hamarosan érkező két további önkéntesünkre nagyon számítunk az előttünk álló zsúfolt
évben!
A Torontoi Érsekség szabályzata alapján 2018 január 31-ig szükséges előkészíteni a 2017 második félévi
pénzügyi beszámolót. Ezt követően a Hírnökben közzétesszük a 2017 naptári év teljes gazdálkodási adatait.
Amit már látunk, hogy az idei évben a pénzügyi egyenlegünk stabil, hála és köszönet a nagylelkű
adományaiknak.
Felújítások: Plébánia épületünk elmúlt harminc éves és ez azt jelenti, hogy - jó gazdaként - folyamatosan
figyelnünk kell állapotára. Célunk, hogy úgy tudjunk évről évre egy-egy részt megújítani, hogy ne egyszerre
essen majd minden felújítás a nyakunkba. Ennek érdekében elindult az épület műszaki felmérése és állapot
auditálása, hogy pontosan tervezhessünk. Köszönöm az ebben segítő szakemberek önkéntes szolgálatát! A már
látható nagyobb feladataink a 2018-as esztendőben ezek lesznek: A parkoló és templom-tér megújítását a
biztosító írta elő, így ezt el kell végeznünk. Az alagsorban termeink és mellékhelységeink felújítása folyik
mind a hétköznapi használat végett, mind Iskolánk újbóli befogadására. Szeretnénk több területen segíteni az
időseinket. nagy kihívás a régimódi lift, aminek szeretnénk megoldani az egyszerűbb és megbízhatóbb
kezelését. A templomtér felújításával szeretnénk egy rámpát is felépíteni a főbejárat lépcsője mellé. Szeretnénk
a templom hangosítását megújítani, hogy a rosszul hallók is jobban be tudjanak kapcsolódni életünkbe. Az
utcai bejáratnál szeretnénk megújítani és jobban láthatóvá tenni a plébániánkat jelző táblát.
Hosszú listát kellett összeírnunk, hiszen olyan sok területre él közösségünk. Természetesen nem is lehet mindent
elmondani, leírni: Most azoknak köszönöm meg szolgálatát, akik nem fértek be e hosszú listába: isten fizesse meg
nekik százszorosan!
A magam, jezsuita rendtársaim, az itt szolgáló munkatársak és az egész közösségünk nevében adok hálát Istennek
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az elmúlt évért. Adja meg nekünk Szentlélek ajándékait jövőre is! Ahogy az elmúlt időszakban tettük
imádkozzunk plébániai közösségünk megújulásért, hogy a Szentlélek mutassa meg utunkat, építse az
egységet és adjon bátorságot és hitet szolgálatunkhoz! Szívből kívánok egész közösségünknek és minden egyes
tagjának áldott, békét, megújulást hozó új esztendőt!
Fr. Forrai Tamás Gergely SJ, plébános
OLVASMÁNYOK:Sir3,2-6.12-14; Col 3,12-21; Lk 2,22-40
Szombat / Saturday (6) Epiphany of the Lord: 7:30 for
world peace; for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina;
AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE
for Bianca Khomasurya and +Heinz Schrenk (Tarcisia
OFFER THE HOLY MASS FOR
9:00 +Katona és Vörös szülőkért és testvérekért (Katona
Khomasurya); for Etelka and Pál
cs.); +Schneider Józsefért (Schneider Margaret és családja)
11:00 Istvánért, Sándorért, családjaik egészségéért és
A Szentatya decemberi imaszándéka: Az idősekért, hogy
boldogulásáért; Benkő családért (édesanya); +Minács Irénért
családjuk és a keresztény közösségek által támogatva
(Somlai család); Papp családért és Istvánért; +Jeruska
bölcsességükkel és tapasztalataikkal együttműködjenek a
Józsefért (Benkő Erika és családja); +Danics Mártáért
hit továbbadásában, és az új generáció nevelésében.
6 PM for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina; for
Bianca Khomasurya and +Heinz Schrenk (Tarcisia
EGYHÁZKÖZSÉGI PROGRAMOK
Khomasurya)
Vasárnap 31: Szent Család ünnepe 9AM és 11AM: A
Hétfő / Monday (1) Mary, the Holy Mother of God; The
családok megáldása a misén. 6PM: Te Deum: Év végi
Giving of the Holy Name of Jesus
kétnyelvű hálaadó mise, majd Szilveszteri Bál.
11:00 a jezsuita Generális szándékáért; Bianca Khomasurya2018 január 1. Újév napja. Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe:
ért és +Heinz Schrenkért (Tarcisia Khomasurya); Istvánért,
11AM mise. Házasok Klubja, KFT és Mária Kongregáció
Sándorért, családjaik egészségéért és boldogulásáért; élő és
közös áldozása. 3. 1 PM: Nyugdíjas Klub; 18,30: rózsafüzér,
+Szendi és Szervó családtagokért (Szendi család); a
7PM: mise magyarul majd szentségimádás. 5.
rózsafüzér ájtatosság terjesztéséért és Sr. Marlináért;
Szentségimádási nap első pénteken a 7,30AM és a 7PM
+Margaretért (férje István K.) +barátért (István K.)
mise közötti időben. Rózsafüzér 6:30-kor. Este 8-kor a
Kedd / Tuesday (2) Saint Basil the Great and Gregory
babakápolnában Pax Romana filmest: „Izsák hatás” (The
Nazianzen 7:30 for our +Jesuits; for the Rosary Apostolate
Isaiah effect). 6. Baba Mama Klub 10-11 között 7. 11 AM:
and for Sr. Marilina; for Bianca Khomasurya and +Heinz
családos-ifjúsági mise. Ministráns és Ifjúsági Klub
Schrenk (Tarcisia Khomasurya)
találkozója. 13. Évkezdő lelki nap Szabolcs atyával. 10-1PM
Szerda / Wednesday (3) 7:30 for Jesuit vocations; for the
meditációs délelőtt az ilyen lelkigyakorlaton résztvettek
Rosary Apostolate and for Sr. Marilina; for Bianca
számára. 2-5PM: A Szent Ignácról készült új film vetítése, majd
Khomasurya and +Heinz Schrenk (Tarcisia Khomasurya). 7
beszélgetés a filmről. Magyar Iskola, Cserkészet kezdete. 14.
PM békéért a Kárpát-medencében
Bérmálási felkészítő 11-4PM között (figyelem, időpont
Csütörtök / Thursday (4) 7:30 for the conversion of non
változott!) Lángos vásár. 12:30-kor Kralovánszky Balázs
believers; for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina; for
vetítése a Huron misszióról, utána Forrai atya beszél a
Bianca Khomasurya and +Heinz Schrenk (Tarcisia
kanadai jezsuita missziókról. 2:30-4:30 PM között
Khomasurya)
zarándoklat a Lourdes plébániára, ima Xaveri Szt Ferenc
Péntek / Friday (5) 7:30 for our benefactors (the Jesuits);
ereklyéinél 21. Cserkész mise 11-kor. Ökumenikus Imanap
for the Rosary Apostolate and for Sr. Marilina; for Bianca
du. 3-kor a Magyar Református Evangélikus Keresztyén
Khomasurya and +Heinz Schrenk (Tarcisia Khomasurya). 7
templomban (8 Robert Street). 28. Süteményvásár a Kodály
PM +Kovács Lászlóért (felesége és családja); +Lajosért
együttes javára. Mária Kongregáció közös áldozása és
(felesége Ica); Fischer Ritáért; Sajgó Szabolcs atyáért; Rigó
gyűlése. 31. Beszélgetés keresztény szemmel 7:45-kor.
Jenő atyáért
90. JUBILEUM - OTTHONTEREMTÉSÜNK
A 90. Jubileumi év programjaihoz és a tervezett épület felújításokhoz jövőre különösen is nagy szükség lesz az Önök
anyagi támogatására is! A szokásos megszámozott borítékokat az adományok számára már most elhelyeztük a templom
bal hátsó oldalán, kérjük, hogy vegyék fel a saját borítékukat! Már előre hálásan köszönünk minden adományt
közösségünk nevében! Akinek nincs borítékja, és szeretne kapni, szóljon könyvelőnknek, Beának.
A fényképezkedés következő dátumai: szerda január 10 (2-8 között), péntek 12 (1-7 között), szombat 13 (12-6 között),
és vasárnap 14 (10-3 között).
ÉPÜLET
Beléptünk a téliesebb időszakba, annak minden nehézségével. Kérjük különösen is figyelmüket, mikor jeges a járda és a
lépcső! A hótakarító vállalat idén vállalta a templom-udvar takarítását, de nem a lépcsőt. Ameddig lehet, addig ezt
takarítani fogjuk, amihez már most segítséget kérünk! Viszont mindig nyitva tartjuk a fedett lépcsőház üvegajtaját, így
kérjük,
hogy
mindenki
saját
felelőségre
használja
csak
a
főlépcsőt
a
tél
folyamán!
Beszereztünk a bejárathoz sár- és hótakarító szőnyegeket. Kérjük, hogy használják ezeket, mert ezzel segítik
templomunk és termeink tisztaságának megőrzését.

Saint Elizabeth of Hungary Roman Catholic 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, compassion, justice and commitment.
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org
facebook/stetoronto
CHURCH BULLETIN – December 31, 2017 – Feast of the Holy Family
„The child grew and became strong, filled with wisdom; and the favour of God was upon him.”

Dear Friends at Saint Elizabeth's community!
I would like to express my personal thanks to all those who have helped my initial months of beginning here
with their prayers, affection and concrete help or good suggestions. Without them, I would have been unable to
begin my work. I ask for your continued support to enable me to continue to better serve the Saint Elizabeth parish
community.
Joyful initiatives were begun and are continuing in our community! I felt the sense that our community wishes for
a rejuvenation and is ready to make it happen. The 90th Jubilee year ahead of us presents the opportunity for such a
rejuvenation. As part of the planning process for it: the replies to the questionnaires expressed a positive, hopeful
tone, a desire for the renewal of the community. Among them by far the most common, a wish to better address and
draw in our youth and young families.
Our goal is to have, by the coming summer, a commonly compiled and agreed mission statement, laying out
where we would like to go, how we want to get there and where our efforts will have to be focused. And step-bystep how to get there. It is important to see clearly and accept that we will proceed simultaneously in many areas,
since they are interlinked. As but an example, the initiative with our youths will immediately require better
liturgical services, availability of physical rooms, group activities and the use of modern social media.
In the
name of myself, the members of my Jesuit order, the co-workers and all the members of the parish, I give thanks to
God for this past year! May the Holy Spirit bless us with His gifts for the next year! As in the past period, pray for
the renewal of our parish community, allow the Holy Spirit to show us the way, build a common purpose and
give us the strength and faith for our work! I wish a heartfelt blessed, peaceful new year for our community,
each
and
every
one.
May
the
new
year
bring
the
hoped-for
renewal....
(Please read the full text either on our website or on the facebook.)
Fr. Forrai Tamás Gergely SJ, Pastor
WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the dates above!
The Holy Father’s December prayer intention: That the elderly, sustained by families and Christian communities, may apply
their wisdom and experience to spreading the faith and forming the new generations .
PARISH EVENTS
31: Feast of the Holy Family – New Year’s Eve. 9AM and 11AM Mass: Blessing of the families. 6PM Te Deum: Bilingual
Mass of Thanksgiving for the blessings of the past year, followed by the New Year’s Eve Ball.
2018 January 1. Feast of Mary, Mother of God, New Year’s Day: mass 11AM in Hungarian. 5. Between the Masses at
7,30AM and 7PM Day of Adoration at the Blessed Eucharist. 7. Family/Youth Mass at 11 AM. Meeting of the Altar
Servers and Youth Club at 12 PM. 13. Hungarian School and Scouts activities begin. 14. Confirmation Class from 11AM4PM (date was changed!) Lángos sale, followed by a Hungarian movie about the Huron Mission at 12:30. Then Fr. Forrai
will talk about the Jesuit Mission in Canada. Car pilgrimage between 2:30-4:30 PM to Our Lady of Lourdes Parish, prayer by
the relics of Saint Francis Xavier 21. Scout Mass at 11 AM. Ecumenical Service at 3 PM in the Hungarian Reformed
Evangelical Christian Church (8 Robert Street). 28. Bake sale to support the Kodály Dance Ensemble.
PRAYER AND LIFE WORKSHOPS on January 10, 7 PM, St. Timothy's Parish (21 Leith Hill Rd). A series of sessions that
help you learn and deepen your art of prayer. This learning has a very practical character, like a workshop: by praying we
learn to pray. Sessions include prayer methods such as prayerful reading, prayer of surrendering, adoration, and contemplative
prayer. In every session, we meditate on readings of the Word and listen to a message from Fr. Ignacio Larrañaga, OFM Cap.

