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„Irgalmatlan és kegyetlen”; ezeket a jelzőket használjuk, amikor társadalmunkat jellemezzük. 
Ebben mindannyian hibásak vagyunk, hogy ilyen ez a világ. Sajnos, megfeledkeztünk, hogyan kell 
bocsánatot kérni és hogyan kell megbocsátani. Irgalmatlanok tudunk lenni egymással szemben. 
Általában sebeinket nyalogatjuk, és hiúságunkat legyezgetjük, ha valaki valósan vagy vélten 
megbánt bennünket. Ezért nem tudunk megbocsátani, és megmérgezzük a világot. Mennyivel más 
lenne a társadalom, ha tudnánk bocsánatot kérni és megbocsátani. Legyünk irgalmasak, mint 
ahogyan mennyei Atyánk irgalmas velünk szemben, és így jobb világot építsünk. 
 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 230;      Felajánlás:143;    Áldozás: 113;    Kivonulás:306. 
OLVASMÁNY  Sirák fia könyvéből (Sir27,30-28,7). Bocsásd meg a másik embernek, ha vétett, 

imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. Csak az reménykedhet 
irgalomért és nyerhet bocsánatot, aki képes a másiknak megbocsátani. Aki 
bosszús, konok, és nem fogadja a másik bocsánatkérését, azon az Úr áll 
bosszút. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (102, 1-2. 3-4. 8 és 10. 12-13.) 11. tónus 
 

Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 
 
Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja. 
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt. 
 
Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 

 

Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged. 
A pusztulástól megmenti életed,* kegyelmében és irgalmában meg is koronázza. 
 
Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm14, 7-9). Akár élünk, akár 

halunk, mindig az Úréi vagyunk. Isten nem azért teremtett meg bennünket, hogy 
önmagunkért éljünk, és a magunk akaratát teljesítsük. Isten azért helyezett a 
földre, hogy az övéi legyünk. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, * és ránk bízta a 
kiengesztelődés igéjét. Alleluja. 4. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt18, 21-35). Nem mondom, hogy hétszer bocsáss 
meg, hanem hetvenszer hétszer. Akik a régi törvényen nevelődtek, azoknak az 
igazságosság mértéke a szemet szemért elv volt. Krisztus ellenben azt ajánlja, 
hogy az ő követője legyen mindig kész a megbocsátásra. Péter ennek a mértékét 
akarja tisztázni. Jézus ellenben nem mértéket állít fel, hanem a szeretet 
túlcsordulását ajánlja. A példabeszéd megvilágítja, hogy Istennel szemben mindig 
több az elszámolni valónk, mint az emberekkel szemben, s ő majd olyan mértékkel 
mér nekünk, ahogy mi mértünk másoknak. Jézus azonban ezzel nem függeszti fel 
az igazságosság követelményeit, hanem inkább arra céloz, hogy egyáltalán ne 
kövessünk el igazságtalanságot, és a jogok érvényesítésében sem szabad a 
szeretetről megfeledkezni.  

 

Ünnepek a hét folyamán: szeptember 15. kedd 

szeptember 16. szerda 

Fájdalmas Anya ünnepe 

Szent Ciprián 
 

Loyolai Szent Ignác napi imája 
Krisztus lelke, szentelj meg engem! 
Krisztus teste, üdvözíts engem! 
Krisztus vére, ihless meg engem! 
Krisztus oldalából folyó víz, 
moss tisztára engem! 
Krisztus kínszenvedése, 
erősíts meg engem! 
Ó, jóságosJézus, hallgass meg engem!                   

Szent sebeidbe rejts el engem! 
Ne engedd, hogyelszakadjaktőled!  
A gonoszellenségtőloltalmazzengem! 
Halálomórájánhívjmagadhozengem! Add, 
hogyeljussakhozzád,  
ésszentjeiddeldicsérjelektéged, 
mindörökkön-örökké. 
Ámen. 

 

Október 18-án ünnepeljük a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség megalakulásának 92. és 

templomunk fennállásának 57. évfordulóját, melyet ünnepi ebéd követ. Részleteket a következő 

értesítőben olvashatnak. 
 

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) 
 
Szeptember 13-án, vasárnap lesz a Veni Sancte (iskolaévnyitó) ifjúsági szentmise. 

Fontosnak tartjuk, hogy a diákok és a tanárok együtt vegyenek részt az ünnepségen. Ezen a napon 

értük imádkozunk: legyen sikeres, szerencsés és Isten áldásával kísért évük. Kérjük a kedves 

Gyerekeket, hogy erre az alkalomra iskolatáskájukat hozzák magukkal, amelyet a szentmisén 

megáldunk. Mindenkit szeretettel várunk ünnepségünkre!  

Szeptember 26-án, szombaton a Kurátor Testület megszervezi a hagyományos szüreti bált. 

Ajtónyitás 18:00. Vacsora 19:00. Jegyárak: felnőtt 30 $, 5-18 éves korig 15 $, 0-5 éves korig 

ingyenes. A jegyeket Incze Kláránál (514-695-9663), Nagy Marikánál (514-697-9081) és a 

Plébánián (514-387-9503) lehet rendelni, szeptember 20-ig,vasárnapig. Az előírásoknak 

megfelelően a jegyelővétel kötelező! Az ajtónál nincs lehetőség jegyvásárlásra.  

Menü: előétel, zöldségleves, rántottszelet, krumplipüré, uborkasaláta, sütemény, kávé. 
 

Az elkövetkezendõ hetekre elõjegyzett miseszándékok a mindenkori vasárnapi nagymise 

során kerülnek felajánlásra. 
 

Bár sokan anyagilag érintve vannak a 

rendkívüli helyzet által, aki megteheti, 

postán küldje be a heti adományt. 

Torony felújítására eddig: 

 

0.00----------------------------------------60 000$ 

 

                        11790 $ 

Adományok a múlt héten: 

Perselyben:   24.75 $,              

Borítékban: 465.00 $ 

ISTEN FIZESSE MEG! 

 
MISESZÁNDÉKOK: 

szeptember 13. 

 

 

Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

+Galankó Rózsa szándékára 

+Sándor Magdolnáért– Szent Erzsébet Nőegyesület 

Híveink szándékaira 



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

SAINT JUDE THE APOSTLEHálából SZENT JÚDÁS TÁDÉSAINT 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) 

 

 
 

SERVING THE MONTREAL HUNGARIAN 

COMMUNITY 
PO BOX 442 WESTMOUNT STATION 

WESTMOUNT, QC  H3Z 2T5 
KATALIN SIMON 

PRESIDENT 
 

FOYER HONGROIS INC. 

 

Kati Udvarhelyi 
gestionnaire 

 

2580 St-Jacques O. 
Montreal, Québec 

H3J 2M8 
Tél. : (514) 934-1777 
Fax : (514) 934-4848 

 

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 H9R4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

 

 

Ez a hirdetésifelület 

bérelhető 

a templomjavára. 

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 

PIERANGELO PATERNIERI 
plébános 

 

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 90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4 

Tel.: 514 387 9503 

Fax: 514 387 8912 

Email: magyarplebania@videotron.ca 

Honlap: www.magyarplebania.com 
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http://www.magyarplebania.com/

