
LVI. évf. 35. szám   ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP          2019. szeptember 1. 
Versengés a főhelyekért Oly sokatmondó az evangélista megjegyzése. Amely szerint Jézus tudta, mi 
laklik az emberben. Jól ismerte természetünk szövevényes világát. Látta az emberben rejtőző 
problémákat, a jó és rossz állandó küzdelmét az emberi szívben. Ezekben a küzdelmekben akart 
segítséget nyújtani mindenkori követőinek azokkal a válaszokkal, amelyekkel a mindennapi élet 
problémáiban igyekezett eligazítást adni. 

    
ÉNEKEK:   Bevonulás: 223;      Felajánlás:220;    Áldozás: 135;    Kivonulás:195. 

 

OLVASMÁNY  Mózes ötödik könyvéből (Sir3, 19-21. 30-31). Aki megalázza magát, kegyelmet 
talál Istennél. Tudatos szerénység a kevélység ellenszere. Nemcsak azért 
hasznos, mert barátokat szerezhetünk általa, hanem azért is, mert kifejeződik 
benne igazi emberségünk. Állandóan függünk Istentől és az emberektől, 
rászorulunk másokra, de a bizalmat ki kell érdemelni. Teremtményi mivoltunk is a 
szerénységet ajánlja, hiszen csak Isten erejével válhatunk naggyá. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (67, 4-5ac 6-7ab 10-11)  2. tónus 
 

Válasz: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek. 
 
Örvendjenek az igazak és ujjongjanak Isten színe előtt, * és örömükben 
ujjongjanak. 
Énekeljetek az Istennek, †nevének zsoltárt zengjetek, * valóban Úr az ő 

neve. 
 
Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek 

 
Árváknak atyja és özvegyek gyámola, * Isten az ő szentséges 
templomában. 
Isten a hontalannak otthont készít, * a rabnak visszaadja szabadságát. 
 
Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek 

 

SZENTLECKE a zsidókhoz írt levélből (Zsid12, 18-19. 22-24a). Az ószövetségi áldozatok 
megszűntek: járuljunk Jézus örök áldozatához! A Zsidókhoz írt levél 
szembeállítja az ó- és újszövetségi kinyilatkoztatást A Sinai hegynél Isten viharos 
felhővel vette körül magát, mert jelet akart adni hatalmáról és világfelettiségéről. Ő 
több mint a bálványok. Az újszövetség felsőbbrendűsége abban van, hogy Jézus 
beavatott minket az Atya titkaiba, mint barátait, s ezzel a szentek és az angyalok 
társai lettünk. Mivel a megdicsőült Krisztus népe vagyunk, azt is reméljük, hogy a 
nevünk fel van írva az égben. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Jézus mondja: † „Vegyétek magatokra igámat, és 
tanuljatok tőlem, * mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Alleluja. 2. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk14, 1. 7-14). A kevélyt megalázzák, az alázatost 
dicsőségre emelik. Szeretetből tegyük a jót, ne pedig a viszonzás 
reményében! Jézus a baráti összejövetelt is felhasználta arra, hogy tanítást adjon 
az Isten országáról. A farizeusok és az írástudók büszkék voltak tudományukra, és 
azt kiválasztottságuk jelének tekintették. Magukat Isten képviselőinek tartották, 
azért megkövetelték a tiszteletet. Az üdvösséget is saját erejükből akarták elérni. 
Jézus arra mutat rá, hogy Isten és az emberek megbecsülését csak szerénységgel 
és alázattal érdemelhetjük ki. 

 

Ünnepek a hét folyamán: szeptember  3. kedd 

szeptember 5. csütörtök 

szeptember 7. szombat 

Nagy Szent Gergely pápa 

Kalkuttai Szent Teréz szűz 

 Keresztelő Szent Márk? István és 
Menyhért kassai vértanúk 

      

Szeptember 6. első péntek.  Ezen a napon havi szentségi áhitatunkat megtartjuk, reggel 7:00 órai 
kezdettel a reggel 8:00 órai miséig. 
Az új tanév rohamosan közeledik. Mindazok, akik elsőáldozásra és bérmálásra szeretnének 
beiratkozni, jelentkezhetnek jelentkezési lap kitöltésével. Jelentkezési lapok az irodában és a 
templom bejáratánál találhatók. Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapokat vasárnap, szeptember 14-ig 
adják le. 
 
Szeptember 3-án, kedden a Kurátor Testület gyűlést tart 19:30-kor, melyre a testület tagjait várják. 
Szeptember 5-én, -csütörtökön Összvezetőségi gyűlés lesz 19:30-kor, melyre az egyesületek 
vezetőit és két kijelölt tagját várjuk. 
Szeptember 6-án, pénteken 19 órakor lesz a Gyöngyös Bokréta Tánc csoport tanév kezdése. 
Szeptember 7-én, szombaton lesz a cserkészcsapatoknak beiratkozási napja 13:00 órától. 
Szeptember 14-én, szombaton a Magyar Iskola beiratkozási napja de. 9:00 órától.  

Szeretettel várják a gyerekeket és az érdeklődőket. 
Szeptember 8-án, vasárnap lesz a Veni Sancte (iskolaévnyitó) ifjúsági szentmise. Erre a misére 
mindenkit szeretettel várunk. Kiemelkedően fontos, hogy a diákok és a tanárok együtt vegyenek 
részt ezen az ünnepségen. Ez alkalommal értük imádkozunk: legyen az évük sikeres, szerencsés és 
Isten áldásával elhalmozott. Kérjük a kedves gyerekeket, hogy iskolatáskájukat hozzák magukkal, 
melyet a szentmisén meg fogunk áldani. Mindenkit szeretettel várunk erre a fontos ünnepségre! 
 

Loyolai Szent Ignác napi imája 

Krisztus lelke, szentelj meg engem!  Szent sebeidbe rejts el engem! 
Krisztus teste, üdvözíts engem!  Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! 
Krisztus vére, ihless meg engem!  A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! 
Krisztus oldalából folyó víz,   Halálom óráján hívj magadhoz engem! 
moss tisztára engem!    Add, hogy eljussak hozzád, 
Krisztus kínszenvedése,   és szentjeiddel dicsérjelek téged, 
erősíts meg engem!    mindörökkön-örökké. 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!  Ámen. 
 

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:   Perselyben:            64.00 
      Borítékban:          685.00 
      Adomány:          250.00 
          ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 
Szeptember  1..    9:00  +Tóth Gyulaért – Simon Katalin 
             11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         2..          Nincs Szentmise 
         3.            8:00  +Varga Gyuláért - hozzátartozói 
         4..           8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         5.            8:00  +Dancsák Jánosért - családja 
         6.            8:00  Szeretteimért – Rácz László 
         7.            8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 



Isten áldja meg támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.  

SAINT JUDE THE APOSTLE        Hálából SZENT JÚDÁS TÁDÉ        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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

514.426.4228 
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

 

 

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 

Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

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 

_________________________________ 
 

Isten eszköze vagyunk 
 

Senki nem elég gyenge, gyámoltalan vagy jelentéktelen ahhoz, hogy Isten fel ne 

használhatná eszközéül… Soha ne gondolja egyetlen keresztény sem, hogy alkalmatlan arra, 

hogy Isten eszköze legyen. Eszköz voltom jelenti azt, hogy keresztény vagyok… Legyek 

útmutató azok számára, akik utat tévesztettek, mutassak célt azoknak, akik céltalanul 

bolyonganak, mondjam el azoknak, akik nem tudják, hogy ők Isten gyermekei, s így ezáltal 

eszközök a gyógyulás és a feltámadás soha véget nem érő munkájában… 
(Kalkuttai Szent Teréz anya) 

 
 

Cím 90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4 

Tel.: 514 387 9503 

Fax: 514 387 8912 

Email: magyarplebania@videotron.ca 

Honlap: www.magyarplebania.com 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/


Múlt vasárnapi (2019. augusztus 25.)  prédikáció:  

https://www.youtube.com/watch?v=44tyWTCqUSU&feature=em-uploademail 

https://www.youtube.com/watch?v=44tyWTCqUSU&feature=em-uploademail

