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Szegény gazdagok Minden ember szeretne jól és mindig jobban élni. Nyomasztóan hat reánk az 
életszínvonal csökkenése, pénzünk értékének elvesztéses. Az anyagi jólét, a gazdagság úgy 
jelentkezik képzeletvilágunkban, mint a boldog élet vezércsillaga. Ezért olvassuk vagy hallgatjuk 
bizonyos fenntartásokkal a dúsgazdagról és a szegény Lázárról szóló példabeszédet. Sokan úgy 
értékeljük, mint sovány vigaszt a nélkülözők számára. Íme a vallás, mint kábítószer, túlvilági ígéretekkel 
próbálja megnyugtatni a kizsákmányolt milliókat. Nyilvánvaló, hogy Jézus kemény ítélete elsősorban 
nem a szegényeknek szánt vigasz, hanem a szívtelen gazdagoknak szóló figyelmeztetés. 

ÉNEKEK:   Bevonulás: 229;      Felajánlás:143;    Áldozás: 150;    Kivonulás:195. 

OLVASMÁNY  Ámosz próféta könyvéből (Ám6, 1a. 4-7). A próféta azzal fenyegeti meg a 
dőzsölő gazdagokat, hogy megszégyenülnek és számkivetésre jutnak  A 
próféta itt is a szociális igazságosság hírnöke. Az emberek könnyen megnyugtatják 
magukat azzal, hogy a földi jólét és gondtalanság az Isten áldása, azért azt élvezni 
kell. Pedig Isten egyszer számon kéri mindenkitől, hogy javait mire használta fel. 
Különösen azoktól, akiknek mint vezetőknek kötelességük, hogy a rájuk bízottakról 
gondoskodjanak. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (145, 7. 8-9a. 9bc-10)  4. tónus 
 

Válasz: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent. 
 
Isten igaz marad örökké,* az elnyomottnak igazságot szolgáltat. 
Az éhezőknek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat. 
 
Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent. 

 
Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett. 
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi. 
 
Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent. 

 
SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből (1Tim6, 11-16). Tartsuk meg 

a parancsokat Urunk eljöveteléig! Az apostol „Isten emberének'' szólítja 
tanítványát, akit nemcsak a keresztség kapcsol Krisztushoz, hanem a püspökké 
szentelés is. Ezért neki különös kötelessége, hogy a hit jó harcát megharcolja. A 
harc kettős: befelé úgy kell folytatni, hogy a bennünk levő kételyt és 
közömbösséget legyőzzük; kifelé pedig úgy, hogy példánkkal és szavunkkal 
tanúságot teszünk meggyőződésünkről. Jézus megkívánta, hogy tanúságot 
tegyünk róla, mert csak így fog rólunk tanúskodni az Atya elôtt.  

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

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk16, 19-31). A szívtelen gazdag elnyeri méltó 
büntetését, a szegény Lázár pedig üdvözül. Lukács evangéliuma pogányokból 
lett keresztények számára készült, ahol a társadalmi ellentéteket könnyű volt 
észrevenni a gazdagok és a szegények meg a rabszolgák között. Lukács itt 
intelmet és vigasztalást ad. Isten mindenkit földi élete szerint fog megítélni. A 
túlvilág szemléltetése sematikus, és a zsidó elgondolásnak felel meg. De benne 
van a tanítás, hogy a halál után sorsunk véglegesen eldől, és hogy a kapott 
kinyilatkoztatás elegendő az erkölcsi kötelességek tisztázásához. Nem várhatjuk, 
hogy Isten egyéni üzenetekkel, figyelmeztessen. 

 
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: október 1. kedd 

október 2. szerda 
október 4. péntek 

Lisieux-i Szent Teréz 
Szent Őrzőangyalok 

 PAssisi Szent Ferenc 
      

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 
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) és Csombo 
Zsuzsinál (514-489-4129) október 2-ig, szerdáig.  

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

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:            192.00 

      Borítékban:            540.00 
      Adomány:            405.00 
          ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 
Szeptember    29. 9:00  +Göncz Katikáért – édesanyja és testvérie 
               11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  30.         Nincs Szentmise 
Október 1. 8:00  +Pintér Helen és Steve-ért – leányuk Edith 
  2. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  3. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  4. 8:00  Szeretteimért – Rácz László 

  5. 8:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 



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

