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Ki a legnagyobb? Gyakran azon kapjuk magunkat, hogy pontosan olyanok vagyunk, mint a 
tanítványok. Arra vágyunk, hogy mi legyünk a legnagyobbak. A társadalom is erre bíztat 
bennünket: tegyünk meg minden olyan dolgot, ami azt ígéri, hogy sikeresek leszünk. Ebben 
a küzdelemben elveszítjük Krisztust a tekintetünk elől, és a második helyre, hátra toljuk Őt. 
Ki az én életemben valójában a legnagyobb? Jézus Krisztus vagy én magam?   
ÉNEKEK:   Bevonulásra: 227;   Felajánlásra: 220;   Áldozásra: 127;    Kivonulásra: 150. 

  
OLVASMÁNY  Bölcsesség könyvéből (Bölcs 2, 12. 17-20). A gonoszok az igazak 

vesztére törnek. Az "igaz" a Bölcsesség könyvében olyan ember, aki 
komolyan veszi Istenét és hiszi, hogy Isten is komolyan veszi őt. "Isten fia" 
az Ószövetségben Isten népének a neve (Oz 11,1). Később ebből azt 
következtették, hogy e népnek egy-egy tagja is Isten fiának tekinthető, 
olyannak, akit Isten magáénak fogad és szeret..  

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (53, 3-4. 5. 6) 5. tónus 
 

Válasz: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek. 

Istenem, szent nevedért védj meg engem,*szolgáltass nekem igazságot 
hatalmaddal. 

Halld meg könyörgésemet, Istenem, hajlítsd füledet ajkam szavára. 

Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek. 

Mert idegenek keltek föl ellenem, †  a hatalmasok életemre törtek, 
és nem tartottak Istent szemük előtt. 

Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek. 

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből (Jak 3,16-4,3). Az igazság gyümölcsét békében 
vetik el. A becsvággyal és irigységgel szemben a "bölcsesség" jó 
gyümölcseivel mutatja ki fölényét. Ez igaz akkor is, ha a hatalomért vívott 
harcban nem a bölcsesség, hanem a büszkeség győz. Megesik ez 
keresztény közösségekben is! 

ALLELUJA:  Alleluja. Alleluja. Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk 
Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nékünk. Alleluja. 6. Tónus 

  
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 9, 30-37). Isten országában az az első, aki 
embertársait szolgálja. Isten országában az az első, aki embertársait szolgálja. Nem 
véletlen, hogy amit Jézus a szolgálatról és utolsó helyre való ülésről mond, többféle 
kapcsolatban és szövegösszefüggésben maradt ránk. A hatalmi törtetés és az "igazam 
van" kórsága földúlja az egyházközösséget, és elhomályosítja még Krisztus képét is 
(ahogy ezt a történelem is tanúsítja). Ő azért jött, hogy szolgáljon. A kicsinynek, a 
gyöngének, az elnyomottnak oldalán áll. 
 
Ünnepek a hét folyamán: szeptember 24. hétfő 

szeptember 26. szerda 
szeptember 29. szombat 

Szent Gellért 
Szent Kozma és Damján vértanuk 
Szent Mihály, Gabriel és Rafael főangyalok 

 

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 Magyarországról 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. Általuk értékes és érdekes életutak tárulnak elénk. 

Az előadás ingyenes, a szentmise után miniebédre várjuk az érdeklődőket. 

Szombaton, Nov.3-án, Jubileumi Cserkészbál. Információ if. Pelikán Anikónal kapható: 514-882-6869   

 
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. 

Találkozásaik időpontja: szeptember 23., október 7., október 28., november 11., december 2. 
 

A templom fennállásának 55. és egyházközségünk megalakulásának 90. évfordulója alkalmából 
kiállítást rendezünk. Ehhez kérjük Híveink segítségét: ha tárgyi emlékkkel rendelkeznek az 
évfordulókkal kapcsolatban, kérjük, jelentkezzenek a plébánián. 
 

HIRDETÉS: A vasárnapi szentmise idejére gyerekfelügyeletet szervezünk azon gyerekek számára, 
akik még túl fiatalok ahhoz, hogy aktivan kövessék a mise menetét. 

           A mai szentmise után nincs kávé. Kérjük megértésüket! 

 

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:   40.00  
                                                                      Borítékban: 600.00 
      Adomány:     5.00 
          ISTEN FIZESSE MEG 
 

MISESZÁNDÉKOK: 
 Szeptember  23.    9:00 

.   11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         24.    Nincs szentmise 
         25.    8:00 +Margaret Ignaczért- George Kapasi 
         26.    8:00 +Joaqim Brasért - Angelina 
         27.    8:00 +Agnes Bodiért – a család 
         28.    8:00 +Hideg Margitért - lánya 
         29.    8:00 +Apámért és bátyámért – Varkay Magda 



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. 
 

 

LV. évf. 38. szám                     Évközi 25. vasárnap               2018. szeptember 23. 

 

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 16.) prédikáció: 
 https://www.youtube.com/watch?v=tJPlpxdDeDs&feature=push-u-sub&attr_tag=aVoWVWnJ3HiVirgp%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=tJPlpxdDeDs&feature=push-u-sub&attr_tag=aVoWVWnJ3HiVirgp%3A6

