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Lelki gyógyulás. Az evangéliumokban gyakran előfordul, hogy Jézus csupán egyetlen szóval tesz 
csodát. Azonban olykor arról is olvashatunk – mint itt is –, hogy egy cselekedet által történik meg a 
csoda  
ÉNEKEK:  Bevezetés: 232.   Felajánlás: 232.   Áldozás: 134.   Kivonulás: 196. 
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 35,4-7a). A messiási országban Isten orvosolja az 

emberi nyomorúságot. A próféta azzal vigasztalja népét, hogy Isten eljön és ítéletet 
tart. Az Úr napja meghozza az élet teljességét, és a földi bajok megszűnnek. A próféta 
mindezt a keleti ember színes nyelvén fejezi ki: a vakok szeme és a süketek füle 
megnyílik, a sánták és a bénák meggyógyulnak, a száraz pusztaságban pedig patakok 
folynak. Később Jézus maga is idézi a jövendölést, mint a messiási idők előjelét (Mt 11, 
5--6). 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: 145,7. 8-9a 9bc-10  4g. tónus. 
Áldjad lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent! 

Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat. 
Az éhezőnek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat. 

Áldjad lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent! 
Az Úr megnyitja a vakok szemét, * az Úr fölemeli azt, aki elesett. 
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi. 

Áldjad lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent! 
SZENTLECKE Szent Jakab leveléből (Jak 2,1-5)  

Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények. A Szentírás sokszor 
azzal emeli ki Isten irgalmát, hogy ő a szegényeknek, elnyomottaknak fogja pártját. Az 
apostoli idôkben is abban látták a szeretet megnyilatkozását, ha segítették a 
rászorulókat. A személyválogatás ennek az ellenkezője. Ott az embert nem embersége 
miatt becsülik meg, hanem vagyona vagy állása miatt. A Bibliában megvannak az 
emberi jogok alapelvei. 

ALLELUJA:  2. szám 2. tónus 
 Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget meggyógyított a nép 

körében. Alleluja. 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 7,31-37)  
Jézus a süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké. Jézusnak legtöbb 
csodája gyógyítás volt. Ezekben kifejezésre jutott az Atya irgalma és az ő saját emberi 
együttérzése. Az evangélisták főleg azokat örökítették meg, amelyekbôl az Isten 
országára vonatkozó utalást ki lehetett olvasni. Süketnéma lehet valaki testileg és 
lelkileg. Utóbbi azoknál fordul elő, akik Isten szavát nem hallják meg és nem 
válaszolnak rá. Jézusnak megvan a hatalma, hogy mindkettőt meggyógyítsa. 

 

Ünnepek a hét folyamán: szeptember 12. szerda 

szeptember 14. péntek 

szeptember 15. szombat 

Szűz Mária szent neve 

Szent Kereszt felmagasztalás- megtalálás 

Fájdalmas Anya ünnepe  
 

Szeptember 8-án, szombaton 9:30-kor kezdődik a Magyar Iskolai új tanéve és 13:00 órakor a 
Cserkészet. Mindkét ifjúsági csoport ezen a napon várja régi és új tagjait, a Bokréta tánccsoport pedig 
szeptember 7-én 19:00 órakor. 
 
Az új tanév megkezdődőtt. Mindazok, akik elsőáldozásra és bérmálásra szeretnének beiratkozni, 
jelezzék plébániánkon. A jelentkezési íveket az irodában és a templom bejáratánál találják. Kérjük, 
hogy a kitöltött íveket vasárnap, szeptember 30-ig adják le.  

A hitoktatás október 5-én kezdődik. 
 

Vasárnap, 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 (Lubilate) zenél. Kérjük a kedves gyerekeket, hogy erre az 
alkalomra iskolatáskájukat hozzák magukkal, amelyet a szentmisén meg fogunk áldani. 
 A szentmise során osztjuk ki a 2018. májusában rendezett ORIGÓ magyar nyelvvizsga  

9 vizsgázójának a vizsgabizonyítványokat. 

 A szentmisét SZERETETVENDÉGSÉG követi a Mindszenty teremben.  

 Ekkor 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. 
 

HALOTTUNK: Sándor Mária egyházközségi tagunktól végső búcsút lehet venni szeptember 6-án, 
csütörtökön a Jasko Moshonas Funeral home-ban (693 rue Jean Talon O. H3N 1S1) 15:00 és 
20:00 között. Szeptember 7-én, pénteken 11:00-kor templomunkban gyászmisét tartunk. Azt 
követően halottunkat elkísérjük utolsó útjára a temetőbe. 
 

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: 108.00  

                                                                      Borítékban:  698.00 

      Adomány: 100.00 

          ISTEN FIZESSE MEG 

MISESZÁNDÉKOK: 

 Szeptember  9.     9:00 

.   11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

         10.    Nincs szentmise 

         11..    8:00 + 

         12..    8:00 +Faragó és Vincent családért – Faragó család 

         13.    8:00 + 

         14..    8:00 + 

         15.    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. szeptember 2.) prédikáció itt hallgatható meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=vjEUmrE733U&feature=push-u-sub&attr_tag=xF9cReBP9I9ME0ER%3A6  

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=vjEUmrE733U&feature=push-u-sub&attr_tag=xF9cReBP9I9ME0ER%3A6

