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Kihez hasonlítok?  Ha igaznak tartom magam, Isten nem tud semmit sem ajándékozni nekem. Úgy 
fogok távozni Isten közeléből, ahogyan érkeztem. Szegényebb talán nem leszek lelkileg, de 
gazdagabb sem, ez egészen biztos. Ha elégedett vagyok önmagammal, sosem fogom megtudni, 
hogyan értékeli viselkedésemet és életemet Isten. De ha őszinte vagyok magamhoz és beismerem 
bűneimet, Isten meg tud ajándékozni a bocsánattal és az üdvösséggel. Lélekben gazdagon 
távozhatok. 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 257;      Felajánlás: 142;    Áldozás: 134;    Kivonulás: 192. 

OLVASMÁNY  a Sirák fia könyvéből (Sir35, 15b-17. 20-22a). Az alázatos ember imáját 
meghallgatja Isten. Az Ószövetség Isten irgalmát főleg azzal fejezi ki, hogy 
,,segítségére siet a szegénynek, az árvának és a bajban levőnek”. De maga a 
szegénység, a baj nem elegendő ahhoz, hogy Isten az embert megigazultnak 
nyilvánítsa. Az imát akkor hallgatja meg, ha az ember lelke tiszta, és megvan 
benne a hódolat. Arra kell tehát törekedni, hogy a földi nehézségek közepette 
meglegyen bennünk az igazságosság és a felebaráti szeretet. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (33, 2-3. 17-18. 19 és 23)  4. tónus 

Válasz: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt. 
Minden időben áldom az Urat,* dicséretét szüntelenül zengi ajkam. 
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek. 

A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt. 
Az Úr arcát a gonoszok ellen fordítja, * emléküket is eltörli a földről. 
Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, * és minden 
szorongatásból megszabadultak. 

A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt. 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből (2Tim4, 6-8. 16-18). Aki 
hűségesen harcol hitéért, elnyeri az örök élet koronáját. Pál apostol életében is 
tanulmányozhatjuk a gondviselés titkát. Megtérése csodálatos volta a kegyelem 
az üldözőt apostollá tette. Isten nehéz feladattal bízta meg: a pogányok közé 
kellett elvinnie az evangéliumot. Az apostol hű maradt a megpróbáltatások között 
is. Öreg korában, a római üldöztetés idején börtönben van, és az emberek félnek 
kapcsolatot tartani vele. De vigasztalja a tudat, hogy a rábízott feladatot elvégezte. 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, * és ránk bízta a 

kiengesztelődés igéit. Alleluja. 4. tónus 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk18, 9-14). Aki magát megalázza, azt dicsőségre 

emelik. A példabeszéd elsősorban a helytelen vallásosság és az elbizakodottság 
bírálata. A farizeus dicsekszik Isten előtt a törvény és a hagyomány aprólékos 
megtartásával, s azt nem a kegyelemnek tulajdonítja, hanem saját erejének. A 
rokonszenves vallásosságot a vámos, az idegen szolgálatban levő adószedő 
képviseli, aki tudja, hogy vétkezett, de őszinte bűnbánatot tart, és bízik Isten 
irgalmában. 

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

Beszélgessünk egymással … Mit jelent szeretni teljes lélekből? 
„…eltelt a Szentlélekkel” és mondta: … felemelkedés a mindent látó és tudó isteni lélekhez 

 

Ünnepek a hét folyamán: október   28. hétfő 

november 1. péntek 

november 2. szombat 

Szent Simon és Szent Júdás Tádé apost. 

MINDENSZENTEK ÜNNEPE 

Halottak napja 

November 1. déltől kezdődően 8 napon át minden nap teljes búcsú nyerhető a halottak javára. 
Szükséges: a szentáldozás aznap; szentgyónás (bizonyos időn belül); valamelyik temető 
felkeresése és ott imádkozni a "pápa szándékára", hogy ezzel is megéljük az Egyházzal való 
egységünket (egy Hiszekegy, egy Miatyánk, egy Üdvözlégy!). 

November 1. első péntek. Ezen a napon havi szentségi áhítatunkat megtartjuk, reggel 7:00 órai 
kezdettel a reggel 8:00 órai miséig. 
 
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 30-án, szerdán képviselőtestületi (Hatos Tanács) gyűlést tartunk 19:30 órai kezdettel. 
Minden tagot szeretettel várnak. 
November 17.-én az Erzsébet Nőegylet szeretettel meghivja Önt ünnepi ebédjére a Mindenszenty 
terembe a 11 órai Szentmisét követően. Jegyrendelés november 13-ig: Nagy Marikánál (514-697-
9081), Répási Erzsébetnél (450-963-0723), Csombó Zsuzsánál (514-489-4129 vagy 450-264-6621) 
valamint a plébánián:514-387-9503. A jegyárak: $25 felnőttjegy 18$ diákjegy (13-18 éves) 
gyermekjegy (6-12 éves). Szeretettel várunk mindenkit! Menü: húsleves, töltött káposzta, sült csirke, 
krumpli; vegyes párolt zöldség, savanyú uborka. Jegyvásárlás: minden vasárnap mise után. 
 
HALOTTUNK: 
Október 19-én Spalovszky Mihály cserkészőrsvezető visszaadta lelkét Teremtőjének. Szüleivel 
hosszú éveken keresztül aktívan dolgozott a közösségért. Az emlékmise időpontja később lesz 
hIrdetve. Nyugodjon 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:            163.00 

      Borítékban:            622.50 
      Adomány:            505.00 

          ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 
Október    27. 9:00  +Testvéreimért – Rácz Jolán 

                 11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  28.         Nincs Szentmise 
  29. 8:00  +Kocsis Ferencért - családja 
  30. 8:00  Tantikámért – Várkay Magda 

  31. 8:00  Halottainkért – Várkay-család 
November   1. 8:00  Szeretteimért – Rácz László 

    2. 8:00  +Visky Zsoltért – családja   



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 20.)  prédikáció: 

         https://www.youtube.com/watch?v=arQQ5vY4fDw =3j4dVqWuj5M 
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