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Soha nem késõ. Úgy tűnik, hogy nagy áldás, ha az intéző egyfelől használja a gyümölcsöző 
lehetőségeket, mint például: jóindulat és okosság; intelligensen cselekszik, sokat ér el kevés idő alatt; 
másfelől pedig teljesíti mesterének kívánságait is. Hogyan látom mindezt a saját életemben? 
Megtapasztalom-e a boldogságot a Krisztussal és az Egyházzal való kapcsolatomban, amikor 
birtoklom Isten szeretetét? Tudatosan használom-e számos képességemet, talentumaimat, és az 
Istentől kapott adományokat az Ő dicsőségére, és országának terjesztésére? Arra irányul-e minden 
cselekedetem és igyekezetem, a családi programoktól kezdve egy irodai telefonbeszélgetésen át, egy 
rendezvényen való részvételt is beleértve, hogy Isten dicsőségét és az Ő országát terjesszem? 
 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 227;      Felajánlás:144;    Áldozás: 116;    Kivonulás:293. 
OLVASMÁNY  Ámosz próféta könyvéből (Ám8, 4-7). A próféta ostorozza a szegényekkel 

szemben elkövetett szívtelenséget. Isten irgalma és igazságossága együtt működik. Ő 
szívesen megbocsát, de rámutat a bűn rosszaságára is. Ámosz próféta arra is küldetést 
kapott, hogy a társadalmi élet visszásságait ostorozza. Isten látja a szegények 
szenvedését és a hatalmaskodók gőgjét. Külön nyomatékot kap az a fenyegetés, hogy a 
szeretetlenség és az igazságtalanság bűneit nem felejti el. Később Jézus is ezeket 
emelte ki az ítéletről szóló beszédében. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (112, 1-2. 4-6. 7-8)  2. tónus 
 

Válasz: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli. 
Dicsérjétek az Urat, ti, szolgái,* dicsérjétek az Úr nevét. 
Legyen áldott az Úr neve, * most és mindörökké. 

Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli. 
Fölséges az Úr minden nép fölött, * dicsősége magasabb az egeknél. 
Ki olyan, mint a mi Istenünk † aki a magasságban trónol, * lehajol, hogy letekintsen az 
égre és a földre. 

Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli. 
 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből (1Tim2, 1-8). Könyörögjetek 
minden emberért Istenhez, aki azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön! Az egyház 
küldetést kapott arra, hogy hirdesse Isten egyetemes üdvözítő akaratát: mindenkit el akar 
vezetni az igazság ismeretére és az üdvösségre. Az apostol ezt két érvvel támasztja alá: 
az egyik, Isten atyasága, amely gyermekeit maga köré akarja gyűjteni; a másik, Jézus 
egyetemes közvetítő szerepe. Ô azért vállalta az engesztelő áldozatot, hogy kiesdje 
számunkra a bűnök bocsánatát. Ezért az Egyház köteles mindenkiért imádkozni. 

ALLELUJA:   Alleluja. Alleluja. Jézus Krisztus – bár gazdag volt – szegénnyé lett értetek, * 
hogy szegénysége által gazdaggá legyetek. Alleluja. 5. tónus 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk16, 10-13). Okosan használjuk fel a ránk bízott 
javakat! A példabeszéd olyan elbeszélő műfaj, amelynek megvolt a saját 
törvényszerűsége, és aszerint kellett értelmezni. Az egész történet egy gondolatot emel 
ki, de azt kellő nyomatékkal. Itt az alapgondolat az, hogy amíg rendelkezésünkre állanak 
a földi javak, azok felhasználásával kell érdemeket szerezni az örök életre. Ez a 
világosság fiainak az okossága. Ha látjuk, hogy a világ fiai mennyire igyekeznek földi 
jövőjüket biztosítani, meg nem engedett módon is, annál inkább kell nekünk Isten akarata 
szerint felhasználni az időt, és javainkat a szeretet gyakorlására fordítani. 

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

Beszélgessünk egymással … Mit jelent, hogy szeretni? 

Szeretni annyit jelenti : követni, engedelmeskedni, megérteni, adni-elfogadni. 
 

Ünnepek a hét folyamán: szeptember 23. hétfő 
szeptember 24. kedd 
szeptember 28. szombat 

Szent Pió atya 
Szent Gellért püspök 

 PPáli Szent Vince 
      

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 21-én, szombaton hagyományos SZÜRETI BÁL a Kurátor Testület szervezésében. 
A vacsora 19:00 órakor veszi kezdetét. 

Szeptember 25–én képviselőtestületi (Hatos Tanács) gyűlést tartunk 19:30 órai kezdettel. 
Minden tagot szeretettel várnak. 
Október 6-án a szentmisén ünnepeljük a montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközség 
megalakulásának 91. és templomunk fennállásának 56. évfordulóját. Ez alkalomból megnyitjuk a 
2019-2020 HALADÁS 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: pogácsa, húsleves, sült tarja, egybefasírt, párolt zöldség, tört krumpli, savanyú 
uborka, csokoládé torta, kávé.  
Jegyeket rendelni lehet a Plébánián (514-387-9503), Edvi Panninál (514-626-7092), Nyitrai 
Zsuzsánál (514-507-8939), Csombo Zsuzsinál (514-489-4129)  október 2-ig, szerdáig.  

Mindenkit szeretettel várunk! 
A templom előterében található kőnyvek elvihetők. Adományokat szívesen elfogadunk. 
 

HALOTTUNK 
Szeptember 26-án. 11:00-kor csütörtökön lesz a temetési gyászmise Baka Károly 
egyházközségi tagunkért templomunkban. Gyászolják a családja és a montreáli magyar 
közösség. NYUGODJÉK BÉKÉBEN! 
 

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:            105.00 
      Borítékban:            590.00 
      Adomány:            445.00 
          ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 
Szeptember   22..            9:00  +Szüleimért – Rácz Jolán 

                  11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  23..         Nincs Szentmise 
  24.          8:00  +Szüleimért – Pelle Györgyné 

  25.          8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  26.          8:00  +Joaquim Bras–ért - Angelina 
  27.          8:00  +Ágnesért – Bódi család  

  28.          8:00   Imréért és Annáért - Várkay Magda  



Iten 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 15.)  prédikáció:  

     https://www.youtube.com/watch?v=0HW3_WIv--w 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0HW3_WIv--w

