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Számunkra mindig legyen figyelmeztetés Jézus tanítása, amit ma hallottunk: "Kívülről semmi 
sem kerülhet az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert 
tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat. Ez a sok rossz 
mind, mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert." Sose ítélkezzetek akár jó, akár rossz 
értelemben másokról a felületes külsőségek láttán. Sose törekedjetek a külsőségekre a 
jócselekedetek alkalmával, "mert mennyei Atyátok, aki a rejtekben is lát, megfizet nektek". 

ÉNEKEK:  Bevezetés: 232.   Felajánlás: 232.   Áldozás: 134.   Kivonulás: 196. 

OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből: (MTörv 4, 1-2. 6-8). Tartsátok meg pontosan és 

lelkiismeretesen az Isten parancsait! Az ószövetségi törvényt Isten 
ajándékának tekintették, amely az igazság útját mutatja. Nem a terhet kellett 
meglátni benne, hanem azt, hogy Isten tanítja őket általa a helyes életre. A 
környező népeknek nem volt ilyen határozott mércéjük, s nem is érezhették, 
hogy Istennek tetsző úton járnak. A törvény akkor vált teherré, amikor a 
magyarázók mindenféle tilalmakat vezettek le belőle. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (14, 2-3a. 3cd-4ab. 5) 5. tónus 
Válasz: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? 

Aki bűn nélkül éli életét, * és helyesen cselekszik. 
Aki igazat gondol szívében, * kinek rágalmat nem beszél szája. 

Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? 
Aki felebarátjának nem tesz rosszat, * aki nem gyalázza embertársát. 
Aki a gonoszt semmibe veszi, * de tiszteli az istenfélőt. 

Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? 

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből (Jak 1, 17-18. 21b-22. 27). A tanítást váltsátok tettekre!   

Egész létünk és minden képességünk Isten adománya. Az üdvösség rendjében a 
legnagyobb adomány az ,,igazság szava''; vagyis Jézus tanítása. Ebből tudjuk, 
hogy mi vagyunk a teremtés zsengéje, és hogy Isten üdvösségre vezet bennünket. 
Az evangélium hatása akkor érvényesül, ha nemcsak ismerjük és elfogadjuk, 
hanem életünket is szerinte rendezzük be, főleg a szeretet gyakorlásával. 

ALLELUJA: 11. szám 11. tónus  
Mennyei Atyánk életre hívott bennünket az igazság igéje által,  
* a teremtett világ színe javának rendelt minket. 
Alleluja 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mt7, 24-29). Isten parancsa fontosabb, mint az ősök 

hagyománya. Jézus maga is megtartotta a mózesi törvényt, de annak igazi 
szelleme szerint. Túltette magát azokon az erőltetett magyarázatokon, amelyekben 
az írástudók saját fontosságukat hangsúlyozták. Innen keletkezett az 
összeütközés közte és azok között. Az aprólékos magyarázat azt is célozta, hogy 
a törvénytudók a maguk számára kibúvókat találjanak. Jézus követelménye az, 
hogy az ember szíve legyen tiszta, az Istennek engedelmeskedjék, és ne a törvény 
betűjének. 

 

Ünnepek a hét folyamán: szeptember 5. szerda 

szeptember 7. péntek 

szeptember 8. szombat 

Szent Lőrinc 

Kassai Szent vértanúk 

Kisboldogasszony 
 

Szeptember 2-án, vasárnap, MENNIER Chloe Rose a Keresztség szentségében részesül. 

Szeptember 5-én, szerdán Összvezetőségi gyűlés lesz 19:30-kor, amelyre az egyesületek 
vezetőit és két kijelölt tagját várjuk. 

Szeptember 6-án, csütörtökön 19:30-kor a Kurátor Testület gyűlést tart. Minden tagot 
szeretettel várnak! 
 

Vasárnap, szeptember 9-én lesz a VENI SANCTE (Iskolaévnyitó)  ifjúsági szentmise minden ifjúsági 
csoport számára, melyre szeretettel várjuk a csoportok tagjait, vezetőit, tanárait és diákjait. Ezen a 
napon különösképpen imádkozunk értük: legyen sikeres, szerencsés és Isten áldásával elhalmozott 
évük. A szentmisén az ifjúsági együttesünk (Jubilate) zenél. Kérjük a kedves gyerekeket, hogy erre az 
alkalomra iskolatáskájukat hozzák magukkal, amelyet a szentmisén meg fogunk áldani. 
Ez alkalommal osztjuk ki a 2018 májusában rendezett ORIGÓ magyar nyelvvizsga 9 vizsgázójának a 
vizsgabizonyítványokat. 

A szentmisét SZERETETVENDÉGSÉG követi a Mindszenty teremben. Itt kerül bemutatásra az  
„Istennel az életért” című oratórium, melynek alapjául PATTANTYÚS ÁGNES versei szolgálnak.  

KÖZREMŰKÖDNEK: KÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI. 
Ünnepségünkre  és az azt követő szeretetvendégségre mindenkit szeretettel várunk ! 

 

Búza Virág Hímzőkört indítunk asszonyok és ügyes kezű férfiak számára. Célunk a magyar ízlés és 
hagyomány gyakorlása magunk teremtette hangulatban. Anyanyelvünk szeretete és jó közérzetünk 
megosztása közben alkotó munkát akarunk végezni, alkotásainkban örömet lelni. Ez szépérzékünk 
javára válik. Önkéntes adományokat szívesen fogadunk. 

A hímzőkör tagokat toboroz. További Információkat a szórólapon találhatnak. 
 

Szombaton, szeptember 22-én, a Kurátor Testület megszervezi hagyományos szüreti báljukat. A 
vacsora 19:00 órakor veszi kezdetét. A jegyeket Pelikán Sándor és Anikónál (514-332-6270), Göncz 
Jolánnál (514-759-7520) és a Plébánián (514-387-9503) lehet rendelni vasárnapig, szeptember 
16-ig. A jegyek a mai naptól kaphatók. Mindenkit szeretettel várunk!  
A kurátorok a kedves Hívektől jó minőségű tombolatárgyakat kérnek, melyeket nyereményként 
kisorsolnak. 
 

Loyola Szent Ignác önfelajánlása 
Fogadd el, Uram, egész szabadságomat. Fogadd emlékező tehetségemet és egész akaratomat. Amim van és 

amivel rendelkezem, mind te adtad nekem. Mindezt visszaadom neked, egészen és mindenestül átadom 

szent akaratodnak, hogy rendelkezzél vele. Csak a hozzád való szeretetet és kegyelmedet add nekem, és én 

eléggé gazgad leszek, és nem kívánok többé semmi egyebet. Amen. 

 

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:    Perselyben: 232.75  

                                                                      Borítékban:  893.00 

      Adomány: 305.00 

          ISTEN FIZESSE MEG 

MISESZÁNDÉKOK: 

 Szeptember  2.     9:00 

.   11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

         3.    Nincs szentmise 

         4..    8:00 +Spalovszky Máriáért - fia 

         5..    8:00 +Dancsák  Jánosért - családja 

         6.    8:00 +Arany Stevért – Arany Péter 

         7..    8:00 +Szeretteimért – Rácz László 

         8.    8:00 + 



Isten áldja meg támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.  

Hálából SZENT JÚDÁS TÁDÉ  
SAINT JUDE THE APOSTLE                                                          SAINT JUDE THADDÉE 

30 éves megsegítéséért  
„Te különös jósággal és segítséggel viseltetsz azok iránt, akik reménytelen ügyükkel Hozzád fordulnak , és kérve-kérlek,  
jöjj nekem is segítségemre ebben a nagy bajomban.”                                                                            (Névtelen adományozó) 

        HUNGARIA 
             SOCIAL CLUB 

 

 
    3483 BOUL. ST. LAURENT 

    MONTRÉAL, QC. H2X 2T6 

    TÉL. : (514) 288-7966 
    FAX. : (515) 288-7993 

FOYER HONGROIS INC. 

 

Kati Udvarhelyi 
gestionnaire  

 

2580 St-Jacques O. 
Montreal, Québec 

H3J 2M8 
Tél. : (514) 934-1777 
Fax : (514) 934-4848 

 

Charcuterie  Fairmount Deli 
 

514-288-8046                       3833 SAINT-LAURENT 

 MONTRÉAL, QC. H2W 1X9  

                                          OUVERT 7 JOURS SUR 7 

CHARCUTERIE ET VIANDES FRAÎCHES 

PRÉPARÉS SUR PLACE 

JANOS VERES                                  GREG ELLERTON 
                  COMMANDES@FAIRMOUNTDELI.COM 

Dr. JUDY HORVATH, D.D.S. - FOGORVOS 

Centre soins du sourire

  
Smile Care Centre

 

        Családi és esztétikus fogászat   

Family & esthétique dentistry                               

5 1 4 . 6 2 6 . 4 4 4 6  
www.montreal-west-island-dentist.ca  

4230 boul. St-Jean, suite 203 D.D.O. H9H 3X4 

  

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 

Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

Microscopes 
R á c z  L á s z l ó  

In-Service, Réparation et Nettoyage 

845 Daladier, Laval, Qc H7X 2M2 

         450-689-1543 

Információért – for information: (514) 387-9503 

 

Az Úr angyala (Angelus) 

V: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. 

Üdvözlégy, Mária... 

V: Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária... 

V: És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária... 

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali 

üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és 

keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
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MAGYAROK NAGYASSZONYA EGYHÁZKÖZSÉG 
ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS – OUR LADY OF HUNGARY CHURCH 

HETI ÉRTESÍTŐ 

 

 

 

LICSKÓ SZABOLCS 

plébános 

 

 
 

   PLÉBÁNIAI HIVATAL 

         kedd: 9:00-14:00 

         szerda: 9:00-15:30 

         csütörtök: 9:30 –15:30 

 

   SZENTGYÓNÁS 

   Magyarok Nagyasszonya Templom: 

         minden szentmise előtt fél órával 

         7:00 órától minden első pénteken 

   Magyar Otthon: 

         8:30-tól minden hónap első vasárnapján 

 

   SZENTMISÉK 

    Vasár- és ünnepnap:  

         9:00 Magyar Otthon 

       11:00 Magyarok Nagyasszonya Templom 

    Hétköznap: 

          8:00 Magyarok Nagyasszonya Templom 

 

 

„Az imádkozás szent cselekedet; tettekre edz, szenvedélyeinket tisztítja és fékezi, és így 

megszerzi a léleknek az önállóságot és emelkedettséget, mely egyedül képesíti arra, hogy 

Istenhez fordulhasson, színe magaslatáig felszállhasson.” 
(Gr. Széchenyi István Naplójából) 

 

Cím 90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4 
Tel.: 514 387 9503 
Fax: 514 387 8912 
Email: magyarplebania@videotron.ca 
Honlap: www.magyarplebania.com 

 

Múlt vasárnapi (2018. augusztus 26.) prédikáció: https://www.youtube.com/watch?v=iVY603ximM4&t=244s 

514.426.4228 
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iVY603ximM4&t=244s

