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„Kelj föl és menj!” Egy a leprások közül, az idegen – aki szamaritánus volt – jött csak 
vissza, hogy Jézusnak köszönetet mondjon. A zsidók és a szamaritánusok megvetették 
akkoriban egymást, így ennek az embernek a köszönete még szembetűnőbb volt Jézus 
számára. Azonban ami Jézusnak feltűnt, hogy valóban csak egy jött vissza hozzá a hála 
szavaival. Nem emlékeztet-e minket ez az eset arra, hogy a hála milyen ritka erény az 
emberek szívében? A meggyógyított szamaritánus hite megmentette őt. Talán nem ítélünk 
elhamarkodottan, ha azt gondoljuk, hogy az Úrtól ajándékba kapott gyógyulás kegyelmét 
különösen is jól használta fel ez az ember. Azok, akik az Istentől kapott adományokért és 
kegyelmekért képesek valóban hálát adni, jobban is tudják ezeket felhasználni életükben. 
 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 223;       Felajánlás:150;       Áldozás: 123;        Kivonulás:195. 
 

OLVASMÁNY  a Királyok második könyvéből (2Kir5, 14-17). A szíriai Námán 
meggyógyul leprájából, és hálát ad az Úrnak. A szíriai Námán 
meggyógyul leprájából. Ezért ki akarja fejezni háláját Elizeus prófétának, 
aki viszont tudja, hogy a csoda Istentől van, és nem fogadja el az 
ajándékot. Ezzel alkalmat ad a pogány embernek, hogy Isten felé forduljon 
hálájával. Ő úgy gondolta, hogy Isten valamiképpen helyhez van kötve, 
azért visz földet Izraelből, hogy azon mutasson be áldozatot. A tanítás az, 
hogy Isten szabadon osztogatja kegyelmét. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (97, 1. 2-3ab 3cd-4)  6. tónus 
 

Válasz: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt. 
 
Zengjetek az Úrnak új éneket,* csodálatra méltó, amit művelt. 
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával. 
 
Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt. 

 
Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt. 
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt. 
 
Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből (2Tim2, 8-13). Aki 
hűségesen kitart Krisztus mellett, az uralkodni is fog vele. Az apostol 
tudja, hogy a feltámadt Krisztusnak szolgál, az ő egyházát terjeszti, ezért 
nem fél a börtöntől és a számadástól. Aki győzött a halálon, az győzelemre 
viszi a megváltás ügyét Számunkra is az a tanítás: Ha vele együtt 
szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülünk, s azért e végzett munkának 
meglesz a gyümölcse.  

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Adjatok hálát mindenért, * mert Isten ezt kívánja 
mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Alleluja. 5. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk17, 11-19). Mindenért adjunk hálát az Úrnak, 
és dicsőítsük őt! A történet azt világítja meg, hogy csodájával Jézus 
igazolta küldetését. Aki testi gyógyulást ad, az a lelket is meg tudja 

gyógyítani. Amellett irgalmas szívéről is tanúságot tesz. Elővételezte a 
jótéteményt, és nem kért hálát. Jellemző azonban célzása, hogy csak 
egy idegen jött vissza hálát adni. A zsidók úgy gondolták, hogy mivel 
Isten népéhez tartoznak, nekik kijár a jótétemény. 

 

Szeresd az Istent teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből! 
Beszélgessünk egymással… Mit jelent, hogy teljes szívedből? 

Ërzéseimet feléje tárom. 

 
Ünnepek a hét folyamán: október  15. kedd 

október  17. csütörtök 
október  18. péntek 

Avilai Szent Teréz 
Antiochiai Szent Ignác püspök 

SSZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA 
 
Október a Rózsafüzér hónapja. Ebben a hónapban közösen imádkozzuk a rózsafűzért égi 
Édesanyánk tiszteletére. 
 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönettel tartozunk mindazon önkéntes híveinknek, akik hozzájárultak az ünnepi szentmise és az 
azt követő ebéd sikeréhez. 
 

HIRDETÉS 
Megjelent a Historia Domus magyar – angol, kétnyelvű kiadványunk, melyet az ünnepi ebéd 
alkalmával mutattunk be. Plébániánkon 10 $-ért áruljuk a kötetet, melynek megvásárlásával 
egyházközségünk fenntartásához járulunk hozzá. Köszönjük a támogatást! 

 

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:               221.00 

      Borítékban:            1,132.00 
      Adomány:               780.00 

          ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 

Október    13.            9:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
                 11:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  14..         Nincs Szentmise 
  15.            8:00  +Borka Károlyért - hozzátartozói 
  16.            8:00  +Timár Apolloniáért – Sebestyén Alajos 
  17.            8:00  +Faragó Attiláért – Faragó család 
  18.            8:00  +Bürgerné Kovács Györgyiért - családja 

  19.          Nincs Szentmise   



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 
___________________________________ 

 

Felajánló ima a világért 
Istenünk, irgalmas Atyánk. 
aki szeretetedet Fiadban, 
Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, 
és kiárasztottad ránk 
a  Szentlélekben, a Vigasztalóban, 
fölajánljuk neked ma a világ 
és minden ember sorsát. 
Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, 
gyógyítsd meg gyöngeségünket, 
űzz el tõlünk minden rosszat, 
add, hogy a Föld minden lakója 
 

megtapasztalja irgalmasságodat, 
hogy benned, 
a Szentháromság egy Istenben 
megtalálják mindig 
A remény forrását. 
Örök Atya, 
Fiad keserves kínszenvedéséért 
és föltámadásáért 
irgamazz nekünk 
és az egész világnak! 
Ámen. 

(Szent II. János Pál pápa imája) 
 

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.  október 6.)  prédikáció:  

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

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

