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Krisztus követése Nem kétséges, hogy a Jézus által támasztott követelmények komoly erőpróbát 
jelentenek követői számára. Nem véletlen, ha az idők folyamán sokan igyekeznek mérsékelni 
kemény beszédeit, keresztvállaló követelményeit. Egyházunk kisebb-nagyobb közösségei mégis ott 
virágoztak, ahol komolyan vették Jézus kívánságait. Vállalták és vállalják az evangéliumi tanácsok: a 
szegénység, a tisztaság és az engedelmesség áldozatos megvalósítását. Igaz, erre nincs minden 
keresztény elkötelezve, de arra igen, hogy egyéni életét áthassa az áldozatvállalás szelleme. 

ÉNEKEK:   Bevonulás: 227;   Felajánlás:144;    Áldozás: 116;    Kivonulás:293. 

OLVASMÁNY  a Bölcsesség könyvéből (Bölcs9, 13-19). Imádság bölcsességért, hogy 
mindenben igénytelenek és egyszerűek tudjunk lenni. A gondolkodó emberek 
mindig különbséget tettek a tudás és a bölcsesség között. Tudást szerezhetünk 
tapasztalásból, de érezzük, hogy ott is mindig több a titok, mint a világos látás. Az 
élet nagy összefüggéseit, Isten terveit magunktól egyáltalán nem tudjuk 
kifürkészni. Itt csak Isten gyújthat világosságot számunkra. Ezt a bölcsességet 
kérni kell, és nem szabad engedni, hogy a test elhomályosítsa a lélek szemét. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 és 17)  4. tónus 
 

Válasz: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre. 
 
Te a halandót ismét porrá teszed, * így szólsz: „Emberek fiai térjetek 
vissza.” 
A te szemedben ezer év akár a tegnap, * úgy tűnik tova, mint egy őrállás 
éjszaka. 
 
Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre. 

 
Te elragadod őket, * olyanok lesznek, mint a hajnali álom. 
Mint a fű, mely reggel kisarjad és fölvirul, * estére azonban elfonnyad és 
elszárad. 
 
Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre. 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a Filemonhoz írt leveléből (Filem9b-10. 12-17). Szent Pál 
tanítja, hogy a rabszolga is testvérünk Krisztusban. Filemon jómódú kolosszei 
lakos volt, akit Pál apostol térített meg. Onezimus nevű szolgája, aki szintén 
találkozott az apostollal és keresztény lett, megszökött. Pál, most már mint 
keresztény testvért, visszaküldi gazdájához ennek a levélnek a kíséretében, s kéri, 
hogy fogadja őt úgy, mintha saját maga menne hozzá látogatóba. Nem áll elő 
szociális kérdéssel, hogy a rabszolgát fel kell szabadítani. Ez akkor bonyolult 
társadalmi kérdés volt, amit csak fejlődéssel lehetett megoldani. De a 
kereszténység belevitte a társadalomba a szeretet szellemét és azt a tudatot, hogy 
mint teremtmények egyenlők vagyunk és egymásért felelősek. 

ALLELUJA:     Alleluja. Alleluja Ragyogtasd szolgád fölé arcodat, * végzéseidre taníts meg 
engem! Zsolt 118, 135 -- Alleluja. 5. tónus. 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk14, 1. 7-14). Csak az lehet Jézus tanítványa, aki 
vele együtt vállalja a keresztet is. A bevezető szavak utalnak a történelmi 
helyzetre. Mind a zsidók, mind a pogányok saját hagyományaik elutasítását látták 
Krisztus evangéliumának követésében. A megtérés szakítást jelentett a 
rokonsággal és a környezettel. Ehhez lelki erőre és megfontoltságra volt szükség. 
A két hasonlat ezt fejezi ki. Aki Jézust követni akarja, számot kell vetni tette 
következményeivel. Akiben nincs erő az áldozatra, annak a megtérés nem fog 
sikerülni. 

 

Ünnepek a hét folyamán: szeptember 12. csütörtök 

szeptember 13. péntek 

szeptember 14. szombat 

Szűz Mária szent neve 

Arányszájú Szent János 

 AA Szentkereszt felmagasztalásának ünnepe 
      

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 15-ig 
adják le. 

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. Első    

foglalkozásunk ugyanezen a napon lesz 13:00 és 15:00 között. 

Szeptember 8-án, vasárnap lesz a Veni Sancte (iskolaévnyitó) ifjúsági szentmise, a Lubilate 
együttes közreműködik. 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! 

Szeptember 14-én, szombaton a Magyar Iskola beiratkozási napja de. 9:00 órától.Szeretettel 
várják a gyerekeket és az érdeklődőket. 

Szeptember 21-én Szüreti Bál. Részletek a meghivón.  

 
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:                 93.00 
      Borítékban:               628.00 
      Adomány:            1,585.00 
          ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 

Szeptember     8.       9:00  +Koncsik Vilmosért – Kati lánya, Vilmos fia, Éva unokahúga és  
                                                 családja 
            11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
    9.      Nincs Szentmise 
  10.      8:00  +Családtagokért – Bernáth Klára 
  11.      8:00  +Deák atyáért – Várkay család 
  12.      8:00  Dr. Kiss Ernőért – Dr. Tóth József és családja 
  13.      8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
                    14.       Nincs Szentmise 
 



 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 

Múlt vasárnapi  (2019. szeptember 1.)  prédikáció:  

        https://www.youtube.com/watch?v=Dc8mwn2qL9A 

mailto:tomas@drtomasmachan.com
mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Dc8mwn2qL9A

