
LVI. évf. 40. szám        ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP               2019. október 6. 
Magyarok Nagyasszonya ünnepén Montreálban és szerte a világon minden hívő magyar ember 
szíve egy irányba fordul. Mindazok, akik Magyarországon, Mária országában élnek és azok is, akik 
onnan elszármaztak, ezen az ünnepen arra az égi édesanyára tekintenek, akinek egykoron első 
szent királyunk felajánlotta az országot, akinek hathatós pártfogását a történelem nehéz időiben 
mindig megtapasztalhattuk, és akinek segítségére mind jelen napjainkban, mind a jövőben feltétlenül 
számítunk. 

ÉNEKEK:   Bevonulás: 230;     Felajánlás:230.4;    Áldozás: 116;         Kivonulás:306, 284. 
 

OLVASMÁNY  Habakuk próféta könyvéből (Hab 1, 2-3; 2, 2-4) Az igaz ember a hitből él. A 

vallásos ember visszatérő nehézsége az, hogy Isten miért nézi el a gonoszság 
hatalmaskodását. A próféta közvetítőnek tudja magát. Istenhez kiált, és sokáig 
nem jön válasz. Amikor jön, akkor is titokzatos: Isten igazságot szolgáltat, amikor 
az időt alkalmasnak látja. Az embernek meg kell őrizni hitét és bizalmát akkor is, ha 
Isten vár vagy késik. Ő időt ad a bűnösöknek a megtérésre és az igazaknak a 
türelem gyakorlására. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (94, 1-2. 6-7. 8-9)  2. tónus 
 

Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * ,,Népem, ne légy kemény szívű." 
 
Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt. 
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve. 
 
Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * ,,Népem, ne légy kemény szívű." 
 
Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt. 
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk. 
 
Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * ,,Népem, ne légy kemény szívű." 

 
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből (2 Tim 1, 6-8. 13-14). Bátor 

szívvel tégy tanúságot Jézus Krisztus mellett! Az Újszövetség is hirdeti, hogy 
Isten gondviselésével nem veszi le rólunk  a munka terhét. A kegyelmet azért adja, 
hogy megtegyük kötelességünket, és hogy a bizalom ne rendüljön meg bennünk. 
Az apostol arra buzdítja tanítványát és munkatársát, hogy az evangélium 
hirdetésében ne csüggedjen el. Isten az erô, a kitartás és a szeretet lelkét adta 
nekünk. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Az Úr igéje örökké megmarad, * ez az a tanítás, amelyet 
hirdetek néktek. Alleluja. 7b. tónus 

 
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 17, 5-10). A jó szolga nem pusztán kötelességből, 

hanem szeretetből végzi munkáját: A tanítványok látják, hogy Jézusnak milyen 
bizalma van az Atya iránt. Ezért kérik, hogy erősítse hitüket. Ő a keleti ember 
stílusában ad választ. A lehetetlenre való utalás éppen azt jelzi, hogy a hitből 
fakadó bizalom azt is elérheti, ami lehetetlennek látszik. Viszont a hitet és a 
bizalmat akkor is meg kell őrizni, ha úgy tűnik, hogy Isten keményen bánik velünk. 
Erre Jézus saját korából vette a képet. A szolgákat uruk általában nem kényeztette 
el, de azért azok kitartottak szolgálatukban. 

 
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   7. hétfő 

október   8. kedd 
október 11. péntek 

Rózsafüzér Királynője 
MAGYAROK NAGYASSZONYA FŐÜNNEP 

SSzent XXIII: János pápa 
 
Szeptember 27. és 29. között cserkészeink Őszi Táboron vettek részt Camp Pioneer-nál (Sainte 
Justine de Newton, QC), Sólyom István és Sharon tanyáján. Gratulálunk a sikeres táborért. Jó 
munkát! 
Október a Rózsafüzér hónapja. Ebben a hónapban közösen imádkozzuk a rózsafűzért égi 
Édesanyánk tiszteletére. 
 
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), Nyitrai 
Zsuzsánál (514-507-8939), Csombo Zsuzsinál (514-489-4129)  október 2-ig, szerdáig.  

Mindenkit szeretettel várunk! 
Október 10-én, csütörtökön 19:30-kor a Kurátor Testület gyűlést tart. Minden tagot szeretettel 

várnak! 
HALOTTUNK: Korsós László, egyházközségünk tagja elhunyt október 2-án.  
     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:            67.00 

      Borítékban:          543.00 
          ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 
Október    6.  9:00  +Szücs Olgáért –Rácz Jolán 

               11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  7.         Nincs Szentmise 
  8.            8:00  +Dr. Kovacs Vince és Tiborért – Dr. Tóth József és családja  

  9.            8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  10.          8:00  +Varga Gyuláért - hozzátartózói 
  11.          8:00  +Széll-Beck Kornéliáért – Széll Attila 

  12.          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 29.)  prédikáció:  

         https://www.youtube.com/watch?v=mepF6Fm13ZM  

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mepF6Fm13ZM

