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Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia 

 

"Mi, az Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus közösség, magyar hagyományainkra 

építve kívánjuk megélni az evangéliumot az összetartozás és az elköteleződés útján." 

432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont.  M2N 3B7  

  416-225-3300 x 21; szte.iroda@gmail.com 

 stelizabethofhungary.archtoronto.org; stetoronto; stetoronto 

SZTE-TORONTO 

Szentmisék magyarul vasárnap de. 9 és 11-kor, szerdán este hétkor 

Masses in English: Monday - Saturday at 7:30 AM, Sunday at 5 PM 

Gyóntatás misék előtt és után / Hours of reconciliation: before & after the Masses  

Fr. Forrai Tamás Gergely SJ (plébános/Pastor) & Marosfalvy László SJ 

Office hours: Tuesday to Saturday 9:30-3:30, Sunday 10:00-12:30 

Irodai munkatársak/staff: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula 

  

The English Bulletin see on the 4th page. 

Alapítva 1928-ban - 90. JUBILEUMI ÉV KÖZÖSSÉGÜNK MEGÚJULÁSÉRT! 

2018. december 30.  

„Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban, és kedvességben Isten és az emberek előtt.” 

OLVASMÁNYOK: Sir 3,3-7. 14-17a; Kol 3,12-21; Lk 2,41-52   

 

 

KÖZÖSSÉGÜNK KEDVES TAGJAI!    

 

Péntek reggel 7 után pár perccel békében elhunyt Miklósházy Attila püspök! Isten nyugosztalja! Karácsony 

napján még meglátogattuk őt és a többi rendtársat Pickeringben. Ekkor jó kedvében volt, de lélegeztetést segítő 

készüléken volt. A napokban várt egy beavatkozásra, amikor is a vizet szívták volna le a tüdejéről. Úgy tűnik, hogy 

a szíve elégtelensége vitte el ma reggel. Január 2-án 2-4 PM között templomunkban lesz felravatalozva, gyászmisét 

4 PM mondunk érte. Másnap, január 3-án, 10 AM a katedrálisban Cardinal Collins végzi a gyászszertartást, majd a 

Szent Ágoston szeminárium temetőjében temetjük el. 

A rossz hírek folytatódnak azzal, hogy Karácsony második napján Marosfalvy László atyát a mentő kellett 

kórházba szállítsa. Az előző napokban láthattuk jó kedvét és erejét, de egy erős vírus hirtelen és teljesen 

legyengítette, úgyhogy felállni sem tudott. Imádkozzunk az ő felgyógyulásért! 

 

Vasárnap a családokat áldjuk meg a 11 órás misén és 31-én este hatkor közösen adunk hálát ezért az évért. 

Valóban van okunk sok mindenért hálát adni: Szívből köszönöm a rengeteg segítséget, amit kaptam és 

közösségként kaptunk az idén! A hosszú listát olvassátok a 2. oldalon. 

Az évet a Gyertyafényes Szilveszterrel zárjuk december 31-én. Hálaadó szentmise 6-kor az egész év minden 

megtapasztalt áldásáért, amire várjuk azokat is, akik más ünneplésekre mennek. Akik velünk ünnepelnek, azoknak 

az ajtónyitás 7-kor, vacsora 8-kor. (Jegyek még korlátozott számban vásárolhatók most vasárnap az irodán. 

Részleteket lásd a 2. oldalon.) 

A Szent Család vasárnapjának evangéliumában (Lk 2,41-52) a Jeruzsálembe zarándokló tizenkét éves Jézus a 

Templomban marad. Az írástudók csodálkoznak a bölcs kérdésein…, a szülei csodálkoznak az 

„engedetlenségén”…, Jézus pedig a legnagyobb békével csodálkozik rajtuk: hol máshol lenne az ő helye? Az 

emberi növekedés csodájának a története ez, ahol – mint számunkra is – a kérdések sora érkezik. Ezek közül a 

legmélyebb kérdés pedig az, hogy hol tapasztalom meg a teljes, az igazi, az ingyenes szeretetet? Jézus ezt az 

Istenben, mint Atyában tapasztalta meg. Ma menj oda te is az Úrhoz, mutasd be családodat az örömteli és a nehéz 

adottságokkal és kérd, hogy növekedjetek szeretetben, békességben! (Imádkozzunk a szülőkért, akiknek fájdalmas, 

nehéz a kapcsolatuk a lázadó gyermekeikkel, és gyermekekért, akiknek nehézségük van szüleikkel!) 

Az egész plébániai közösségünk és a jezsuiták nevében is kívánok áldott Karácsonyt, és békét, belső növekedést 

hozó Új Esztendőt, szeretettel,  

Tamás atya 

mailto:szte.iroda@gmail.com
https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/
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PROGRAMAJÁNLÓ - a szokásos heti programokon túl… 

December 30. Szent Család vasárnapján a 11 órás 

misén áldjuk meg a családokat. 5PM: Angol mise a 

Schola Regina Familiae szolgálatával 31. 6PM: hálaadó 

szentmise, 7PM: Szilveszteri Est. 

2019 január 1. 11AM: Szűz Mária, Isten anyja 

főünnep, újévi ünnepi mise. 4. 7,30AM-7PM 

elsőpénteki lelki nap: szentség-imádás, 6,30PM: 

gyóntatás; 7PM: mise, majd taizei ima. 8,15 után Pax 

Romana.  

6. 11AM: Háromkirályok ünnepén indul a 

házszentelések sora. Ha szeretnének házszentelést, 

kérjük, hogy jelezzék az irodán! 12:30 Az orvos 

válaszol: Demencia és más kognitív zavarok. 12. 

Magyar Iskola és Cserkészet kezdete. 11-13: 

Nagycserkész téli tábor. 13. 1PM: Filmklub: Szerelem 

(Makk Károly), Kenyeres János vezetésével. 19. 10-

11AM: 10: „Cserkészetről szülőknek”, minden hó 3. 

szombat reggelén. 20. Lángos vásár, utána: „Bede Anna 

tartozása” a Lángosgyúrók előadásában. 3PM: 

Ökumenikus Ima az evangélikusoknál. 23. 7:45PM 

Beszélgetések keresztény szemmel. 24. 1PM: belvárosi 

mise a Rákóczi Villában. 27. Mária Kongregáció közös 

áldozása és gyűlése. Kodály kolbászebéd és rétesvásár. 

Bérmálkozási felkészítő (3) 

Február 2. 6PM: Disznótoros Cserkészvacsora. 3. 

MIK találkozó. Szerzetesi Élet Napja: 3PM Mass with 

the Cardinal at St Paul’s basilica. 5. 12 PM: Házasok 

Klubja 10. 12:30: Irodalmi Délután keretében Ady 

Endre évfordulós megemlékezés. 17. Családi Fesztivál.

 
 

Gyertyafényes Évköszöntő Szilveszter december 31-én. Hálaadó szentmise 6-kor, ajtónyitás 7-kor, vacsora 8-kor. 

Zenél a Hungaricum Universal zenekar. A menü: Casino tojás, Orjaleves csigatésztával, Hawaii csirkemell, párolt 

rizs, Angyalok kedvence (töltött sertésszelet), burgonyapüré köret, saláta, desszert. Éjfélkor: Virsli - minden 

asztalra egy üveg pezsgő. Szakács: Turcsik Károly. Jegyek ára (a kedvezmény eljárta után) felnőtteknek $75, 

gyerekeknek 16 éves korig $35. Jegyrendelés és jegyfelvétel az irodán. 

Az iroda zárva lesz december 31 és január 1-én. 
 

KÖSZÖNET EGYHÁZUNK JÓ GAZDÁINAK! - STEWARDSHIP 

31-én este hatkor közösen adunk hálát ezért az évért. Valóban van okunk sok mindenért hálát adni: szívből 

köszönöm a rengeteg segítséget, amit kaptam és közösségként kaptunk az idén! Még felsorolni is nehéz! 

 Köszönöm Marosfalvy László atyának a misézésben, gyóntatásban és temetéseknél végzett önzetlen 

szolgálatát! 

 Köszönöm az irodai szolgálatot Szárics Annának és Gáspár Gyulának, a könyvelést Reitner Beának. 

Köszönet a segítőknek: Somorjai Ildikónak, Szendi Lenkének, Karnis Lászlónak, Merényi Évának, 

Némedi-Chloer Évának, Kovács Klárinak, Tiefenbeck Endrének, Elek Babinak. 

 Köszönöm a közösséget érintő sokszintű szolgálatot Illés Bertold KCSP-s ösztöndíjasunknak, Pulins 

Rebekka és Gáspár Tamás ifjúsági segítőinknek. 

 Köszönöm épületünk rendezését Glonczi Márió gondnokunknak. Köszönöm az éves folyamatos 

kertrendezési munkát Varga Istvánnak és munkatársainak. Köszönöm a sok önkéntes tervezési munkát: 

Kókai Tibornak és Homonnay Borbálának, szakmunkát: Gál Attila, László József, Tekse Zoltánnak és 

Nándornak, Tarnai Tamásnak, informatikai segítséget Sznyida Balázsnak, a templomi hangosításért 

Gondos Tamásnak, a plébániai autók karbantartását Somlai Istvánnak, a karácsonyfák beszerzésében Kira 

Júliának!   

 Köszönöm a sokszintű előkészítő szolgálatot az Egyháztanács tagjainak: Marosfalvy László SJ, 

Csermely Ildikó, Zydron Veronika, Pulins Rebekka, Diósady Levente, Kristóf Lóránd, Szép József, Varga 

Tamás, a Pénzügyi Bizottság tagjainak: Varga Tamás, Bonnay László és Vásárhelyi Péter, a Műszaki 

Bizottság tagjainak: Birinyi György, Varga Tamás, Diósady Levente és Zubovits Attila, a Screening 

Bizottságnak: Héring Mary. 

 Köszönöm a liturgikus szolgálatokat Koszonits Ilinek és csapatának, a díszítést Linda Sazon-nak, a 

ruhák rendezését Diósady Klárának, a vendégfogadást Csiszér Kingának és csapatának, a kivetítést 

Engyel Gyulának. 

 Köszönöm a miséinket széppé tevő zenei szolgálatot orgonistáinknak: Fülöp Gyulának és Inokai 

Csabának, Theresa Kim-nek, a Scola Cantorum, a Gaude, a MMI Gyermekkórus és a Schola Regina 

Familiae kórusok tagjainak! 

 Köszönöm a szentségi felkészítésben az elsőáldozóknál Szárícs Anna, Kovács Piroska és Szecsődy Otília, 

a bérmálásnál Borbély Erika, a ministránsoknál: Marton Géza, Gáspár Tamás, Szárics Melinda és Bakucz 

Márk segítségét, a gyerekliturgiát Zydron Veronika és Pintyó Erika csapatának! 
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 Köszönöm a csoportjaink vezetőinek és segítőinek a folyamatos szolgálatot, különösen is a Magyar 

Iskola, a cserkészet, a Kodály, illetve a Házasklub, Nyugdíjasklub, Mária Kongregáció, Pax Romana, az 

Irodalmi klub, a Könyvtár csoportjai esetén. 

 Köszönöm a rászorulókat segítőknek, a Karitász és a Beteglátogatók csoportjainak és vezetőiknek: Elek 

Babinak és Inokai Beának a szolgálatot! (Köszönöm azoknak, akik finom főztjéikkel a mi kis 

közösségünket segítik a hétköznapokban!) 

 Köszönöm a kiállítások szervezését Zádori Istvánnak és Kralovánszky Balázsnak, épületünk szebbé 

tételét Kristóf Tímeának és Homonnai Krisztinának! 

 Köszönöm a konyhában segítők nagy csapatának szolgálatát! A szakácsoknak Ritter Teri, Meszesán 

Erzsi, Remsei Marika, Takács Erzsébet, Turcsik Károly és Könnyű Norbert csapatának, a felszolgálóknak: 

Bakucz Helga csapatának, a mosogatóknak: a 17 éven segítő Bogdán Péternek és Rózsának, illetve az őket 

váltó Nyagui Dávid és Mónika szolgálatát! 

 Köszönöm a vasárnapi misék utáni Cafe12 előkészítését Ábrahám Szabó Gizella, Dobos Zsuzsa, Bonnay 

Kati, Elek Babi, Rozinka Rose és segítőik csapatának. 

 Köszönöm az életünkről folyamatosan média-tájékoztatást nyújtó MAG TV-nek: Kövessy Zsoltnak, 

Török Erzsébetnek és Forrai Leventének, a csodaszép fotókért Kralovánszky Balázsnak és a beszámolókat 

a Független Magyar Rádióban, a Magyar Képekben, Kanadai Magyarságban és a Magyar Életben! 

 Köszönöm a testvéregyházaknak, a magyar egyesületeknek az idei sok szép együttműködést, 

nyitottságát a közös út keresésére! 

És köszönöm mindannyiatoknak a hétköznapi jelenlétet, a folyamatos imát és rengeteg segítséget! 
 

A még át nem vett új adományozó borítékok a 2019-es évre ábécé sorrendben még e hétvégén ki vannak 

készítve a templom szélfogójában hazavitelre. Kérjük, hogy vegyék fel a saját borítékot, és akinek nem lenne, az 

jelezze ezt az irodán. 
 

A SZENTATYA DECEMBERI IMASZÁNDÉKA,  

hogy a hit továbbadásának szolgálatában állók a kultúrákkal való párbeszédben megtalálják ehhez a megfelelő 

nyelvezetet. (videón) 
 

AKIKÉRT A SZENTMISÉKET FELAJÁNLJUK - WE OFFER THE HOLY MASS FOR 
Vasárnap / Sunday (30) 9:00 ifj. Radocsay Mihály felgyógyulásáért 11:00 +jezsuitákért; +Zadubán Györgyért, 15. 

évforduló; +Varga Jánosért, Marijáért, és családjukért (György család); +Bognár Hegedűs Katalinért, Istvánért, és 

családjukért (Ilonka és a család); idősebb és ifjabb +Kirec Lajosért, Helenért, Lalikáért, Christopherért, Suzyért, és Nanciért 

(Ilonka és a család); +Jobb Miklósért (lánya Elizabeth) 5 PM for +Bernadette Carvalho; blessings on Peter Carvalho; for 

Bianca K. & Clarke Slemon; for +Heinz Schrenk (Tarcisia Khomasurya) 

Hétfő / Monday (31) 7:30 for the intention of the Jesuit Fr. General; for +Bernadette Carvalho; blessings on Ryan Carvalho 

and family, Simone Carvalho and family, Peter Carvalho and family; for Bianca K. & Clarke Slemon; for +Heinz Schrenk 

(Tarcisia Khomasurya) 6 PM a jezsuita Generális szándékéra 

Kedd / Tuesday (1) Mary, the Holy Mother of God; The Giving of the Holy Name of Jesus 

9:00 Marosfalvy László atyáért 11:00 K. Biancáért és Clarke Slemonért; +Heinz Schrenkért (Tarcisia Khomasurya); 

+jezsuitákért; +Juretic Ferencért (családja) 

Szerda / Wednesday (2) Saint Basil the Great and Gregory Nazianzen 7:30 for Jesuit vocations; for Bianca K. & Clarke 

Slemon; for +Heinz Schrenk (Tarcisia Khomasurya); for +Bernadette Carvalho; for the Souls in Purgatory; for Van Tran in 

his sacerdotal journey; for +Nick Masangkay; for the complete healing and recovery of Fr Laszlo Marosfalvy; for 

+Bernadette Carvalho and +Stephen Carvalho; blessings on Peter Carvalho and family, Simone Carvalho and family, Ryan 

Carvalho and family, Melvin Marques and family, Venusto Diniz and family, George Carneiro and family, Christ Lobo and 

family, and Theresa Kim; thanksgiving from Andrew Carvalho for recovery from illness; for +Anthony Pillai  7 PM békéért a 

Kárpát-medencében 

Csütörtök / Thursday (3) 7:30 for the conversion of non-believers; for Bianca K. & Clarke Slemon; for +Heinz Schrenk 

(Tarcisia Khomasurya); for blessings on Gene Sazon and Adrianne Masangkay on their birthday; for Julianna Farkas, 95. 

birthday (Terri and Frank) 

Péntek / Friday (4) 7:30 for our benefactors (the Jesuits) 7 PM +Kovács Lászlóért (felesége és családja); +férjért (Szendi 

Ica); a tisztítótűzben szenvedő lelkekért (Szendi Ica) 

Szombat / Saturday (5) 7:30 for world peace; for Etelka and +Pál 

 

Keresztelő: Sándor Musa.  

https://www.youtube.com/watch?v=2FeQObJe3T0
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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 and commitment. 

 

 CHURCH BULLETIN 

December 30, 2018 

 „And Jesus increased in wisdom and in years, and in favour with God and human beings.” 

 

 

Dear Friends in our Parish Community! 

 

At the feast of the Holy Family I wish your families all the blessings you need for the New Year! 

In the Gospel (Lk2,41-52) I try to experience the initial relaxed response of Mary and Joseph ... then their 

worry, followed by relief ... and eventually puzzlement at their son’s apparent lack of concern. You may want to 

pray for all parents who struggle to come to terms with their rebellious children. I entrust them to the Lord and 

to his mother, Mary! Speak to the Lord about any similar incidents with your children or grandchildren. Maybe 

you were the difficult adolescent?  

 

Please pray for Fr. Attila Miklósházy who passed away this Friday morning. Bishop Attila was suffering 

with a long illness and especially since August his health was very instable. The visitation will be in our church 

on January 2, 2-4 PM, followed by a Mass at 4 PM. The Funeral Mass will be with Cardinal Collins in St. 

Michael’s Cathedral on the following day, January 3, 10 AM. May he rest in peace! 

And please pray for Fr Les who was hospitalised on the second day of Christmas: a bad virus made him very, 

very weak and dizzy.   

 

In these last days of the year I would like to say thanks for this year and for all of you! I made a long list in 

the 2 page about some ministries but there is not enough place to list everybody…A special thanks for the 

Sunday music for Theresa Kim and for the wonderful decoration of Linda Sazon!  

In the name of our parish and Jesuit community I wish you a blessed Christmas and Happy New Year!  

Fr Tamas 

WE OFFER THE HOLY MASS FOR: see the intentions and the dates above! 

 

THE HOLY FATHER’S DECEMBER INTENTION  

those involved in the service and transmission of faith, may find, in their dialogue with culture,  

a language suited to the conditions of the present time. 

 

SOME PARISH EVENTS – FOR THE ENGLISH SPEAKERS 
December 30. 5PM: Mass with the blessing of the families and with the Schola Regina Familiae. 31. 6PM: 

Thanksgiving Mass, 7PM: New Years’ Eve Dinner and Dance. For tickets please call the office. 

2019 January 1. (No Mass at 7,30 AM and 5PM!) 11AM New Year’s Day Mass. 4. 7,30-7PM First Friday Adora-

tion 7,45: Taize prayer. 11-13. Scouts’ camp and trip. 12. Hungarian School and Scout meetings start 13. 1PM: 

Film Club. 20. Lángos sale; 3PM: Ecumenical Prayer Service 27. Kodály’ sausage and strudel sale. February 2. 

6PM: Scouts’s Dinner. 3. World Day of Consecrated Life: 3PM Mass with the Cardinal at St Paul’s basilica. 

 

 Please take your 2019 donation envelope at the entrance. If you do not have but would like to have, 

please give a message to the office! 

 Working with Living with Christ/Novalis, the Archdiocese of Toronto has been able to include a new 

feature on all parish websites within the archdiocesan website network: Securing access to online readings 

for the day – including the First Reading, Second Reading (when appropriate), Psalm and Gospel Reading. 

The tab can be found under the Our Catholic Faith drop-down menu. 


