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A megtérő fiú/ Boldog megtalálás Az evangélium olvasói úgy tartják számon a tékozló fiú 
történetét, mint a jézusi példabeszédek ragyogó gyöngyszemét. A történet megvilágítja az 
Isten emberhez lehajló szeretetét, a bűnös ember és az irgalmas Isten boldogító 
találkozását. Személyiségünk gazdagságából következik, hogy sokat, nagyon sokat 
tékozolhatunk. Többek között Isten felé forduló hitünket és szeretetünket. Ennek 
megtörténte nyomán minden okunk meglenne a kétségbeesésre. A példabeszédben 
azonban Jézus arra tanít, hogy Isten irgalmas atyaként várja haza a bűn útjára tévedt 
gyermekeit. Jómaga vállalja bűnadósságaink kiegyenlítését, és lehetőséget ad arra, hogy 
bánatunk által bűneink ”szerencsés bűnökké” változzanak. 

 

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

OLVASMÁNY  Mózes második könyvéből (Kiv32, 7-11. 13-14). Mózes könyörgésére 
Isten megkönyörült népén. A szentírási részletben két kép áll előttünk. Az 
egyik arra mutat, hogy az ember mennyire állhatatlan tud lenni a hitében, 
és a nehézségek között mennyire nincs benne kitartás. A nép 
megtapasztalta Isten erejét, jóságát, s amikor rövid időre magára marad, a 
bálványok védelme alá helyezkedik. A másik kép azt mutatja, hogy 
mennyire kellenek a közbenjárók, akik engesztelést nyújtanak a közösség 
bűnéért Az egyetemes közvetítő Jézus Krisztus, és az Egyház is az ő 
művét folytatja. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (50, 3-4. 12-13. 17 és 19)  1. tónus 
 

Válasz: Felkelek és útnak indulok, * Atyám házába térek. 
 
Könyörülj rajtam, Istenem, † mivel irgalmas és jóságos vagy,* töröld el 
gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal. 
Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem. 
 
Felkelek és útnak indulok, * Atyám házába térek. 

 
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra 
bennem. 
Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem. 
 
Felkelek és útnak indulok, * Atyám házába térek. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből (1Tim1, 12-17). 
Krisztus azért jött, hogy üdvözítse a bűnösöket. A kinyilatkoztatás nagy 
üzenete az, hogy Krisztusban az Atya irgalma teljesen és végérvényesen 
kinyilvánult. Krisztus azért jött, hogy a bűnös embert megmentse. Itt az 
apostol saját példájára hivatkozik. Nem voltak érdemei, üldözte Krisztus 
követőit. Mentségére legföljebb azt tudja felhozni, hogy elvakult volt. Ezért 
állandóan dicsőíti Isten irgalmát. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Szeresd az Istent teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből! 

Beszélgessünk egymással … 
Ki az Isten? A lét Ura, fenntartója, a Rend és a szeretet forrása. 

 
Ünnepek a hét folyamán: szeptember 16. hétfő 

szeptember 20. péntek 
szeptember 21. szombat 

Szent Kornél pápa és Szent Ciprián 
Szent András és Szent Pál koreai vértanúk 

 ASzent Máté ünnepe 
      

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 29-én vasárnap  a Montreáli Érsekség meghívja a kulturális és kisebbségi plébániák 
híveit az Elvándolortak és menekültek világnapján tartandó összejövetelre („It is not just about 
Migrants”), amely megtartására plébániánkat kérték fel. Részleteket a faliújságon találhatnak. 
 

HIRDETÉS 

 Szeptember 14-én, szombaton a Magyar Iskola beiratkozási napja de. 9:00 órától.  

Szeretettel várják a gyerekeket és az érdeklődőket. 

 Szeptember 21-én, szombaton hagyományos SZÜRETI BÁL a Kurátor Testület 

szervezésében. A vacsora 19:00 órakor veszi kezdetét. A jegyeket Pelikán Sándor és 

Anikónál (514-332-6270), Laposnyik Katalinnál (514-743-9171), és a Plébánián (514-387-

9503) lehet rendelni vasárnapig, szeptember 15-ig. A jegyek a mai naptól kaphatók. Mindenkit 

szeretettel várunk!  

 A kurátorok a kedves Hívektől jó minőségű tombolatárgyakat kérnek, melyeket nyereményként 

kisorsolnak. 

KERESZTSÉG: Szeptember 15-én Louis Larivière a Keresztség szentségében részesül. 
 

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:            158.00 
      Borítékban:            735.00 
      Adomány:              45.00 
          ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 
Szeptember   15. 9:00   Szolon István és Julianna lelkiüdvéért - lányuk 
        11:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  16.        Nincs Szentmise 
  17. 8:00  +Testvérekért – Pelle Györgyné 
  18. 8:00  +Testvérekért – Bernáth Klára 
  19. 8:00  +Deák Ferenc atyáért – Roy Marika 
  20. 8:00    Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
 21. 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 

Múlt vasárnapi (2019. szeptember 8.)  prédikáció:  

        https://www.youtube.com/watch?v=7O1pVzWo_KM 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7O1pVzWo_KM

