
LV. évf. 37. szám                    Évközi 24. vasárnap               2018. szeptember 16. 
“Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell! És nem elég a jót akarni, de tenni, tenni kell.”(Váci 
Mihály: Még nem elég!) Ehhez a tenni tudáshoz adjon a Jóisten erőt, kitartást, céltudatot iskolás 
gyerekeinknek, hogy a könyveik és a füzeteik fölött eltöltött idő öröm forrása legyen a számukra, hogy 
a tudást, mint kincset kutassák fel, így rátalálva önmaguk békéjére és boldogságára. “Nem elég a célt 
látni, járható útja kell! Nem elég útra lelni, az úton menni kell! ”(Váci Mihály: Még nem elég!) 

 ÉNEKEK:  Bevezetés: 223.   Felajánlás: 223.   Áldozás: 123.   Kivonulás: 286. 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 50,5-9a). A megígért Megváltó Isten szolgája, a 
fájdalmak férfija. Szenvedése végül diadalt arat. Izajás könyvében Jahve szolgája titokzatos 
prófétai alak, aki küldetést kap Istentől, s egyúttal a nép bűnét is hordozza. Türelemmel viseli a 
küldetésével járó szenvedést, vállalja az áldozatot, mert tudja, hogy a végső győzelem az övé. 
Jézus magára alkalmazta ezt a jövendölést. Ő a bizonyíték, hogy a szeretetből vállalt áldozatnak 
mindig megvan az értelme. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR:    114,1-2. 3-4. 5-6. 8-9  7. tónus. 

Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. 
 

Az Urat nagyon szeretem, * mert könyörgésem szavát meghallgatta. 
Fülét hozzám fordította, * amely napon hozzá kiáltottam. 
 

Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. 
 

A halál kötelékei körülfontak, * elértek engem a alvilág gyötrelmei. 
Szorongatás és fájdalom fogott el, + ámde az Úr nevét kiáltottam, * 
„Uram, mentsd meg az életemet.” 

 
Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. 

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből (Jak 2,14-18) A hit, ha tettei nincsenek, mit sem használ. A 
hitet fel lehet fogni úgy, mint egyszerű ismeretet Istenről. De ez nem vallásos hit. Az igazi hit 
magának Istennek az elfogadása, az előtte való hódolat és engedelmesség kifejezése. Ezért mondja 
az apostol, hogy a hitet csak a tettek tükrözhetik. A hit önmagában halott, ha nem fakadnak belőle a 
szeretet tettei. 
ALLELUJA:   4. szám 4g. tónus 

Nincs másban dicsekvésem, mint az Úr keresztjében, + általa a világ 
megfeszíttetett számomra, * és én a világ számára. 

  Alleluja. 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 8,27-35) A Messiás hivatása, hogy önként vállalt 
szenvedésével váltsa meg a világot. Jézus tisztázni akarta tanítványai hitét. Magát Emberfiának 
nevezi, s ebben benne volt az utalás Dániel jóslatára (7. fejezet, 14. rész). A tisztázáshoz a 
bevezetést a Jézusról elterjedt híresztelés adja, amelyben közös az a meggyőződés, hogy ő 
prófétai szerepet tölt be, tehát isteni küldött. A tanítványok azonban közelebb voltak hozzá, jobban 
megismerhették. Meggyőződésüket Péter fogalmazza meg: Te vagy a Messiás. Jézus azonban 
tudja, hogy a messiás szó magyarázatra szorul, mert a zsidók földi királyt várnak. Ezért kezd 
nyíltan beszélni szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Követése az élet problémáinak 
megoldását hozza. 
 
Ünnepek a hét folyamán: szeptember 18. kedd 

szeptember 21. péntek 
szeptember 22. szombat 

Kurpertinói Szent József 
Szent Máté apostol 
Szent Móric  

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. 
 
Szeptember 30-án egy négy tagú küldöttség érkezik Montreálba. A Mindszenty teremben tartanak 
előadást 13:00 órakor, különös tekintettel az idei  Aranycsapat-évre. Kű Lajos az előadás alkalmával 
beszámol a híres Aranycsapatról, videóval, képekkel és eredeti filmfelvételekkel. Ezen kívül egy 
Kossulth díjas zenész, egy kenu világbajnok és  egy szobrászművész fogja szórakoztatni az 
egybegyűlteket. Értékes és érdekes életutak tárulnak elénk általuk. 

Az előadás ingyenes, a szentmise után miniebédre várjuk az érdeklődőket. 
 
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. 
 
A templom fennállásának 55. És egyházközségünk megalakulásának 90. Évfordulója alkalmából 
kiállítást rendezünk. Ehhez kérjük Híveink segítségét: ha tárgyi emlékkkel rendelkeznek az 
évfordulókkal kapcsolatban,jelentkezzenek a plébánián. 
 
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: 185.00  
                                                                      Borítékban:  703.25 
      Adomány: 400.00 
          ISTEN FIZESSE MEG 

MISESZÁNDÉKOK: 
 Szeptember  16     9:00 

.   11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         17.    Nincs szentmise 
         18.    8:00 + 
         19.    8:00 +Mesics Imréért – Herczeg Mária 
         20.    8:00 + 
         21.    8:00 + 
         22.    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&ts 

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&ts

