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Olyanokká válni, mint a gyermekek. Amit Krisztus nagyon szeret a gyermekekben, az az 
őszinteségük, az egyszerűségük és tisztaságuk. Isten gondviselésének kétségbevonása vagy 
megkérdőjeleződése helyett, örömmel elfogadnak mindent egyszerű bizalomból. Bennem is élnek 
ugyanezek a magatartási formák az én mennyei Atyámmal való kapcsolatomban? Megtanultam-e 
már felfedezni az Ő gondviselésének szerető kezét életem minden eseményében és körülményei 
között? Megköszönöm Neki mindazokat a kegyelmeket, melyeket bőségesen áraszt rám minden nap 
folyamán? Talán hosszú utat kell megtennünk addig, amíg elérjük ezt a lelki gyermekséget. 

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

OLVASMÁNY  Mózes első könyvéből (Ter 2, 18-24). A házastársak Isten akarata szerint   egy 
emberpárrá lesznek. Isten társas lénynek teremtette az embert. A Szentírás 
előadásmódja magán viseli az igehirdetés jellegét. Keleten a nő a férfival szemben 
alárendelt viszonyban volt. A Szentírás ezzel szemben állítja, hogy a nő a férfi 
egyenrangú segítőtársa: az oldalából való, mellé van rendelve, s a férfi csak benne 
találhatja meg kiegészítését, nem az értelem nélküli természetben. A házasság 
egységét és felbonthatatlanságát is jelzi a szöveg: a kettő egy test lesz. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (127, 1-2. 3. 4-5. 6   ) 6. tónus 

 
Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje! 
 

Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár. 
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.. 

 
Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje! 
 

Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad belsejében. 
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat. 

 
Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje! 

 

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 2, 9-11). Ugyanattól az egy Istentől valók mind:   a 
megszentelő, és akiket megszentelt. A földi élet tele van megpróbáltatással. A 
remény mégis abból táplálkozik, hogy az Atya a megtestesült Fiút az emberi élet 
útján vezette végig, a küzdelmeken és a halálon át. Azért dicsőítette meg emberi 
természete szerint, mert vállalta a velünk való sorsközösséget, a szenvedést, és 
testvérünk akart lenni. Főpapunk marad a mennyei dicsőségben is, és közbenjár 
értünk. 

 

ALLELUJA:  Alleluja. Alleluja. Ha szeretjük egymást, Isten megmarad szívünkben, * és 
szeretete tökéletes lesz bennünk. Alleluja. 10. Tónus 

  
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 10, 2-16). Jézus tanítja, hogy a házasság 

felbonthatatlan. Itt képet kapunk arról, hogy Jézus hogyan emelte 
tökéletességre az ószövetségi törvényt. Rámutat arra, hogy Mózes a válás 
lehetőségével engedményt tett a szív keménységének. Amíg Krisztus példája és 
a kegyelem eszközei nem voltak jelen, addig az ember nem törhetett ki az 
ösztönös kívánságok köréből. Isten eredetileg is felbonthatatlannak akarta a 
házasságot, s az embert úgy alkotta meg, hogy a férfi és a nő egymásban 
megtalálja életének kiegészítését. Jézus a gyermekek megáldásával is kifejezi az 
anyák megbecsülését. 

Ünnepek a hét folyamán: október 7. vasárnap 
október 8. hétfő 
október 9. kedd 

Rózsafüzér királynéja 
Magyarok Nagyasszonya 
Borgia 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 

 Október 14. Vasárnap megtartjuk a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség búcsúját.  

 Október 21-én 13:00 órai kezdettel Montreál magyarsága az 1956–os októberi forradalomra és 
szabadságharcra emlékezik a 62.  évforfuló alkalmából a Mindszenty teremben. 

 Október 22. „SPIRIT OF HUNGARY” címmel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes vendégszereplése 
Ottawában. Jelentkezni lehet Udvarhelyi Katalinnál (514-934-1777 / 1 mellék). 
Akik nála jelentkeznek, buszjárattal mehetnek Ottawába. Részvételi díj: 25 $, mely magában foglalja 
a jegyárat és az utazáshoz való hozzájárulást. A helyek száma limitált a buszon. Aki részt kíván 
venni, minél előbb vegye meg a jegyét. 

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).  

 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.  

KERESZTSÉG 
2018. október 2-án Tóth Elyssa a Keresztség szentségében részesült. 

 
Loyolai Szent Ignác napi imája 

Krisztus lelke, szentelj meg engem! 
Krisztus teste, üdvözíts engem! 
Krisztus vére, ihless meg engem! 
Krisztus oldalából folyó víz, moss tisztára 
engem! 
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!  

Szent sebeidbe rejts el engem!  
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! 
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! 
Halálom óráján hívj magadhoz engem! 
Add, hogy eljussak hozzád, 
és szentjeiddel dicsérjelek téged,  
mindörökkön-örökké. Ámen. 

 
ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:    Perselyben: 114.00  

                                                                      Borítékban:  614.00 
      Adomány: 205.00 
          ISTEN FIZESSE MEG 

MISESZÁNDÉKOK: 
 Október       7.       8:00 + Koncsik Vilmosért - családja 

   11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         8.    Nincs szentmise 
         9.    8:00 +Beck Kornéliáért – Széll Attila 
        10.     8:00 +Végső Sándor Máriáért - hozzátartozói 
        11.    8:00 +Poth Robertért - családja 
        12.    8:00 +Végső Sándor Máriáért - hozzátartozói 
        13.    8:00 +Torma Nagy Juliannáért – Juhász Julianna 



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 

 

 

„Ó mennyei vigasztalóm, kinek egyetlen tekintete fölszárít minden könnyet; kinek egyetlen szava 

lecsendesíti a tenger haragját, jöjj és lépdelj szívem hullámai fölött. Jöjj, hadd következzék be vihar után a 

csendes béke. Jöjj, hadd meneküljek szárnyaid oltalma alá; hadd hajtsam kebledre fáradt fejemet és hadd 

pihentessem ott egy kevéssé!” 
(Szent Ágoston fohásza) 

 

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 30..) prédikáció: 
https://www.youtube.com/watch?v=GLrFyyEbsfE&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3  

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=GLrFyyEbsfE&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3

