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Nem könnyű igaz, elkötelezett kereszténynek lenni. Úgy tűnik, hogy mindent, amit
teszünk, hiábavalóság. A gonosz szándéka az, hogy ezt higgyük is el, hogy nincs értelme a
küzdelemnek. De mit várunk mi, ha Jézus Krisztust, Isten fiát keresztre feszítették?!
Bármennyire is nehéz legyen az egyetlen Igazságot, Krisztus Igazságát hirdetni és a szerint
élni, hirdetni kell, hiszen ez az Igazság keresztje legyőzte a világot.
ÉNEKEK:
Bevonulás: 226;
Felajánlás:144; Áldozás: 136; Kivonulás: 306.
OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (Jer20, 7-9). Az Úr szava gyalázatomra vált.
Jeremiás próféta az Isten kiválasztott szolgája. Az Ige miatt csúffá vált az
emberek előtt, és kitaszított lett. Feladatát viszont nem hanyagolhatja, mert az
Igazságot ki kell mondani minden körülmények között.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (62, 2. 3-4. 5-6. 8-9) 7. tónus
Válasz: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
Uram, Istenem, virrasztva kereslek, * az én Istenem te vagy nékem.
Téged szomjaz lelkem, testem utánad eped, * mint a puszta tikkadt, kiaszott földje.
Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
Szentélyedben neked szolgáltam, * hogy erődet és dicsőségedet megláthassam.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,* ezért ajkam dicsőít téged.
Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm12, 1-2). Adjátok testeteket
élő áldozatul! Szent Pál könyörög a római hívekhez, hogy változzanak meg. Ne a világ
igazságát keressék, hanem Isten Igazsága szerint éljenek. Legyen életük Istennek tetsző
áldozat.

ALLELUJA:
Alleluja. Alleluja. Urunk, Jézus Krisztus Atyja világosítsa meg
lelkünket, * hogy megértsük, mily reménységre hívott meg minket. Alleluja. 8.
tónus
EVANGÉLIUM
Szent Máté könyvéből (Mt16, 21-27). Aki utánam akar jönni, tagadja
meg önmagát! Jézus elsősorban apostolai előtt akarta tisztázni messiási
küldetését. Ő nem földi uralkodó lesz, hanem rendezi kapcsolatunkat Istennel, s
küldetéséért vállalja a vértanúságot is. Saját népe fogja megtagadni és elvetni.
Még Péter is emberi módon gondolkodik, azért érthetetlen előtte Krisztus
szándéka. Ezért kapja a megbélyegzést, hogy sátán, azaz ellenség, aki
szembenáll Isten tervével. Az evangélista ide kapcsolta azokat a szavakat is,
amelyeket Jézus saját követéséről mondott. Aki tanítványa akar lenni, annak vele
együtt tudni kell vállalni az áldozatot.

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.



Ünnepek
szeptember 8. kedd
Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) (ünnep)
a hét folyamán: szeptember 12. szombat Szűz Mária szent neve

Templomunkban az egészségügyi szabályok betartásával, a szociális távolság megtartásával
vehetünk részt a szentmisén. (A templom befogadóképessége 100 fő.)

Szeptember 11-én lesz megtartva az első pénteki virtuális imádság. További információért
forduljanak Viski Enikőhöz (514-647-2643).
Szeptember 26-án, szombaton a Kurátor Testület megszervezi a hagyományos szüreti bált.
Ajtónyitás 18:00. Vacsora 19:00. Az előírásoknak megfelelően a jegyelővétel kötelező! Jegyárak:
felnőtt 30 $, 5-18 éves korig 15 $, 0-5 éves korig ingyenes. A jegyeket Incze Kláránál (514-6959663), Nagy Marikánál (514-697-9081) és a Plébánián (514-387-9503) lehet rendelni, szeptember
20-ig, vasárnapig. Az ajtónál nincs lehetõség jegyvásárlásra. Menü: előétel, zöldségleves,
rántottszelet, krumplipüré, uborkasaláta, sütemény, kávé.

Köszönetet mondunk a Rózsafűzér csoportunknak az augusztus 30. étel-vásár megszervezéséért
és lebonyolításáért. (Az ez alkalommal gyűjtött 810 $-t a torony felújítására ajánlották fel.)
Az ifjúsági csoportok első foglalkozása:
Bokréta
szeptember 11. 19:00 INFO: Dreisziger Kálmán (kalman.dreisziger@gmail.com)
Cserkészet
szeptember 12. 13:00 INFO: Csukly Erzsébet (438-827-6417)
Magyar Iskola szeptember 12. online INFO: Török Tünde (514-486-7620)

A mise alatti énekléshez segítséget keresünk. (Információért Edvi István (514-207-3319).

Az elkövetkezendõ hetekre elõjegyzett miseszándékok a mindenkori vasárnapi nagymise
során kerülnek felajánlásra.

HALOTTUNK: Fürjes Marika egyházközségi tagunk búcsúztatása szeptember 9-én,
szerdán 13:00 és15:00 között lesz. (Rideau Gardens, 4239 blvd Sourcesl DDO).

Bár sokan anyagilag érintve vannak a
Torony felújítására eddig:
rendkívüli helyzet által, aki megteheti,
postán küldje be a heti adományt.
0.00----------------------------------------60 000$
Adományok a múlt héten: Perselyben: 45 $,
Borítékban: 382 $
11 790$
ISTEN FIZESSE MEG!

MISESZÁNDÉKOK:
szeptember 6. Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora
+Galankó Rózsa szándékára
+Fürjes Marikáért – Szent Erzsébet Nőegyesület

Isten áldja meg támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.
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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)

FOYER HONGROIS INC.

MAGYAROK NAGYASSZONYA
EGYHÁZKÖZSÉG

Kati Udvarhelyi
gestionnaire

SERVING THE MONTREAL HUNGARIAN
COMMUNITY
PO BOX 442 WESTMOUNT STATION
WESTMOUNT, QC H3Z 2T5

ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS
OUR LADY OF HUNGARY CHURCH

2580 St-Jacques O.
Montreal, Québec
H3J 2M8
Tél. : (514) 934-1777
Fax : (514) 934-4848

KATALIN SIMON
PRESIDENT

HETI ÉRTESÍTŐ
PIERANGELO PATERNIERI
plébános

HUNGARIA
SOCIAL CLUB

3483 BOUL. ST. LAURENT
MONTRÉAL, QC. H2X 2T6
TÉL. : (514) 288-7966
FAX. : (515) 288-7993

514.426.4228
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 4S2
tomas@drtomasmachan.com

Ez a hirdetési felület
bérelhető
a templom javára.
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.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben
velünk levő Krisztust felismerjük
és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk.
barátunk és táplálékunk,

orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez.
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon! Ámen!

A szeretet az otthonainkban kezdődik, a szeretet az otthonokban lakik, és ezért van a
sok szenvedés és szerencsétlenség a világban.
(Kalkuttai Szent Teréz anya)
Cím
Tel.:
Fax:
Email:
Honlap:

90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4
514 387 9503
514 387 8912
magyarplebania@videotron.ca
www.magyarplebania.com

