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Tudjuk-e, mi minden kell ahhoz, hogy sikert érjünk el? A Bibliában Jézus sokszor és 
bőségesen tanít minket az örök élet elnyerésének feltételeiről, a helyes gondolkodásról és 
cselekvési módokról. Nem kétséges, hogy nekünk, keresztényeknek ezek a legfontosabb 
kihívások, amelyeket sikerrel kellene teljesítenünk. De hogyan is kezdjünk bele ebbe az 
egész életünket végigkísérő küzdelembe? Ha sikerrel akarjuk megvívni harcainkat, 
feltétlenül szükséges, hogy tisztában legyünk a siker legfontosabb attribútumaival. Ezek 
közé tartozik a kitartás is. 
 
ÉNEKEK:  Bevonulás: 229;      Felajánlás: 146;    Áldozás: 109;    Kivonulás: 189. 

OLVASMÁNY  a Mózes második könyvéből (Kiv17, 8-13) Izrael népe a pusztai vándorlás során 
győzelmet aratott az amalekiták fölött, mert Mózes imádkozott értük. Isten 
megígérte, hogy bevezeti népét az ígéretföldjére. Gondviseléséről azzal győzte 
meg őket, hogy az útjukba eső akadályokat elhárította. Ilyen nehézség volt az 
ellenséges törzs fenyegetése is, hogy nem ad nekik vizet és legelőt. A történet arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a győzelem nem a harcosok erejének köszönhető, 
hanem Mózes imájának. Az embernek tehát nem szabad csupán magában bíznia. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8)  3. tónus 
 

Válasz: Segítségünk az Úr nevében van,* aki mennynek és földnek 
alkotója. 
 
Szememet a hegyekre emelem,* honnét is jöhetne segítségem. 
Segítséget csak az Úrtól kaphatok, * aki a mennynek és a földnek alkotója. 
 
Segítségünk az Úr nevében van,* aki mennynek és földnek alkotója. 

 
Nem engedi inogni lábadat, * nem alszik el, aki őriz téged. 
Bizony nem szunnyad, nem is alszik el, * aki őre Izraelnek. 
 
Segítségünk az Úr nevében van,* aki mennynek és földnek alkotója. 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből (2Tim3,14-4,2). Isten 
embere legyen tökéletes és minden jóra kész. A Szentírást Isten szavának 
mondjuk, mert a Szentlélek sugalmazása áll mögötte. Megismerjük belőle Isten 
tetteit és szavait, s kiolvashatjuk az erkölcsi magatartás szabályait. De az Írás az 
Egyház igehirdetésében válik eleven tanítássá. A betű mellett ott kell lenni a hívő 
tanúskodásnak is. Az apostol ezt követeli meg olyan ünnepélyesen. 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Isten szava élő és átható, * megítéli a gondolatot és a 
szándékot szívünk mélyén. Alleluja. 9. tónus 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk18, 1-8). Isten meghallgatja azokat, akik ôt 

állhatatosan kérik. Látszólagos ellentétet találunk Jézus szavaiban. A 
példabeszéd azt világítja meg, hogy kitartó imával Istent meg lehet mozgatni. 
Jézus nem átallotta a mennyei Atyát az igazságtalan bíró viselkedésével 
összehasonlítani, aki csak azért szolgáltat igazságot, mert terhére vannak az 
emberek. Mi nem vagyunk Istennek terhére, de ő látja, hogy a bizalom és a kitartás 
mennyire nevel bennünket. Jézus azt is látja, hogy Isten irgalma ellenére az 
emberekben mindig lesz közöny, egészen az ő eljöveteléig. A hit és a bizalom 
igénye Jézus részéről annál inkább indokolt. 

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

Beszélgessünk egymással … Mit jelent szeretni teljes elméből? 

A megértés útját (törvényeket) Isten szerint követem (10 parancsolat). 
 
Ünnepek a hét folyamán: október   22. kedd 

október   23. szerda 
október   25. péntek 

Szent II. János Pál pápa 
Kapisztrán Szent János áldozó pap 

SSzent Mór püspök 
 
Október a Rózsafüzér hónapja. Ebben a hónapban közösen imádkozzuk a rózsafűzért égi 
Édesanyánk tiszteletére. 
 
MEGHIVÓK: 
Október 27-én, vasárnap lesz KALMUS FELICIÁN hegedűművész koncertje 13:30-kor kezdettel 
az Első Montreali Magyar Református Egyházközség társadalmi termében. Részletek a 
meghívón. 
Október 20-án, délután 12:30 órai kezdettel a montreáli magyarság az 1956–os októberi 
forradalom és szabadságharc 63. évforfulójára emlékezik Magyarok Nagyasszonya 
Egyházközség Mindszenty termében. Ünnepi beszédet mond dr. Ódor Bálint nagykövet úr. 
Rendezvényeinkre  mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

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:            100.00 

      Borítékban:            485.00 
      Adomány:              45.00 
          ISTEN FIZESSE MEG! 

 
MISESZÁNDÉKOK: 
Október    20. 9:00  Édesapámért – Várkay Magda 
       11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  21. Nincs Szentmise 
  22. 8:00  +Kocsis Irénért – családja 
  23. 8:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  24. 8:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  25. 8:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

  26. 8:00  +Joaquim Bras-ért – Angelina 
   



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.  október 13.)  prédikáció: 
         https://www.youtube.com/watch?v=3j4dVqWuj5M 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3j4dVqWuj5M

