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Isten országát közösen építeni! Szent János panaszkodott, hogy mások Krisztus nevében 
démonokat űznek ki, de az Úr iránti égő szeretete igényelte a megtisztulást és az egyensúlyt. Jézus 
felhasználta az alkalmat, hogy segítsen Jánosnak szívét nemesebbé tenni apostoli munkájában. 
Felszólította őt, hogy fogjon össze másokkal, és adja fel a territoriális elképzeléseit. Milyen gyakran van 
erre szükség a mi életünkben? Akár a plébániai közösségünkben vagy az imacsoportunkban: nekünk is 
meg kell nyílnunk, és együtt dolgozni mindenkivel, aki hisz Krisztusban. Meg kell találnunk a 
közösséget azokkal, akik Krisztus nevében lépnek fel. XVI. Benedek pápa az egyházi mozgalmaknak 
és új közösségeknek mondta: „Az Egyház egyetlen nagy mozgalom a Szentlélek által, egy folyó, ami 
átáramlik a történelmen azért, hogy Isten kegyelmével áttörje azt, és meghozza az élet, jóság, szépség, 
igazságosság és béke gyümölcseit. 

ÉNEKEK:   Bevonulásra: 227;   Felajánlásra: 220;   Áldozásra: 127;    Kivonulásra: 150. 

OLVASMÁNY  Mózes negyedik könyvéből (Szám 11, 25--29).  
Józsue féltékenykedik azokra, akik rendkívüli úton kapták meg Isten 
kegyelmét. De Mózes szerint inkább annak kell örülni, ha minél többen 
szolgálják Istent. Isten lelke az ószövetségi kinyilatkoztatásban még csak a 
teremtő, a mindent felemelő és megtisztító erőt jelentette. Isten megmutatta, hogy 
ezt az erőt bőven akarja osztogatni, és akik megkapják, azok a közösség javát 
szolgálják. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (18, 8. 10. 12--13. 14   ) 2. tónus 

Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket. 
Az Úr rendelésében bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek. 

 
Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

Az Úr félelme tiszta, * örökké megmarad. 
Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak. 

 
Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből (Jak 5, 1-6).  
Az apostol a gazdagság mulandóságára hívja fel a figyelmet, és sürgeti a 
jogtalanul visszatartott munkabér megfizetését. Az apostol itt a régi próféták 
hangját hallatja, akik a szociális igazságtalanságot is ostorozták. A kép inkább csak 
elvi állásfoglalást fejez ki, nem az akkori egyházban levő állapotot, hiszen tudjuk az 
Apostolok Cselekedeteiből, hogy a jeruzsálemi közösségben mennyire igyekeztek 
a szegényeken segíteni. Az apostol inkább a szegényeknek és elhagyatottaknak 
akar reményt adni az ítélet gondolatával. 

ALLELUJA:  Alleluja. Alleluja. Uram, a te szavad igazság, * tégy szentté minket igazságod 
által! Alleluja. 4. Tónus 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43. 45. 47-48). Mindenkit szeressünk, de 
határozottan forduljunk el attól, aki vagy ami bűnre visz! Jézus nem 
elkülönülő vallási csoportot szervez, hanem olyan Egyházat, amely nyitva áll 
minden ember előtt. Azt is tudja, hogy az igazi hithez nem könnyű eljutni, de 
azért sok ember keresi az igazságot a kegyelem hatása alatt. Ezekre vonatkozik 
Jézus kijelentése: „Aki nincs ellenünk, az velünk van.” 

 

Ünnepek a hét folyamán: szeptember 30. vasárnap 
október 2. kedd 
október 4. csütörtök 

Szent Jeromos 
Szent Őrzőangyalok 
Assisi Szent Ferenc 

Október: a Szűzanya hónapja: A világ katolikusai minden év két hónapját Szűz Máriának ajándékozzák: májust 

(amikor így énekelnek: „Néked ajánljuk, Szűz Anyánk, a legszebb hónap alkonyát”), amikor elsősorban a májusi 
litániákkal dicsérik a Megváltó édesanyját. Október hónapjában a szentolvasót imádkozzák sűrűbben, 
odaadóbban.  

ESEMÉNYEK 

 Ezen a hétvégén cserkészeink Őszi Tábort tartanak Camp Ville Marie-ban (Entrelacs, QC).  

Jó táborozást kívánunk! 

 Október 5-én első péntek. Ezen a napon havi szentségi áhitatunkat megtartjuk, reggel 7:00 órai kezdettel a 

reggel 8:00 órai miséig. 

 Október 14-én, vasárnap megtartjuk a Magyarok Nagyasszonya búcsúját.  

 Október 21-én 13:00 órai kezdettel Montreál magyarsága az 1956–os októberi forradalomra és szabadság-
harcra emlékezik a 62.  évforfuló alkalmából a Mindszenty teremben. Mindenkit szeretettel várnak! 

MEGHÍVÓ 

 Október 14-én szeretettel  várjuk a  montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközség fennállása 90. és 
templomunk felszentelése 55. évfordulójának ünnepi szentmiséjére.  Ez alkalommal indítjuk el 
egyházközségünkben az ÖSSZEFOGÁS ÉVét.  A misén az ifjúsági együttes is közreműködik.  

 A szentmise után ünnepi ebédet rendezünk. Jegyárak: $ 25 (felnőtteknek), $ 18 (13-18-korig), $ 12 (6—12-

korig). Menü: sajtos pogácsa, húsleves, székelykáposzta, rántott csirke, vegyes zöldség, zöld saláta, 

oroszkrém piskótatekercs.  

 Jegyrendelés: Plébánián (514-387-9503), Csombó Zsuzsánál (514-489-4129 vagy 514-231-3841) és id. 

Pelikán Anikónál és Sándornál (514-332-6270) október 10. szerdáig. Mindenkit szeretettel várunk!  

KÉRÉS: A templom fennállásának 55. és egyházközségünk megalakulásának 90. évfordulója alkalmából kiállítást 

rendezünk. Ehhez kérjük Híveink segítségét: ha tárgyi emlékekkel rendelkeznek az évfordulókkal kapcsolatban, 
jelentkezzenek a plébánián. 

HALOTTUNK: Október 5-én, pénteken 11:00 órakor lesz Koncsik William egyházközségi tagunk 
gyászmiséje (Memorial mass). NYUGODJÉK BÉKÉBEN!  
 

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:   89.00  

                                                                      Borítékban: 450.00 
      Adomány:   75.00 
          ISTEN FIZESSE MEG 

MISESZÁNDÉKOK: 

 Szeptember 30.      9:00 
.  11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

 Október        1.  Nincs szentmise 
         2.    8:00 +Spalovszky Máriáért - fia 
         3.     8:00 + 
         4.    8:00 + 
         5.    8:00 +Szeretteimért - Rácz László 
         6.    8:00 +Gendrács Margaretért - Szent Erzsébet Nőegylet 



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 23.) prédikáció:  
https://www.youtube.com/watch?v=352TOLAruwY&feature=push-u-sub&attr_tag=SVEGsNzto5vGQU5t%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=352TOLAruwY&feature=push-u-sub&attr_tag=SVEGsNzto5vGQU5t%3A6

