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ÉNEKEK:

Bevonulás: 225;

Felajánlás: 140;

Áldozás: 133;

Kivonulás: 286

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből (Sir24, 23-31). Mária reménységünk az életre és minden
erényre. A szent szerző lefesti Mária személyét. Ő lesz a reménység forrása. Aki
hozzá fordul, nem szégyenül meg, hanem megtalálja Isten ígéretét.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (Jud13, 23bc-24a 25ab 25d) 1. tónus
Válasz: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért.
Az Úr, a fölséges Isten, * a föld minden asszonyánál jobban megáldott, leányom, téged.
Áldott legyen Isten, az ég és föld alkotója, * aki ellenségeink színe előtt dicsőségesség tett ma téged!
Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért.
Mert nem szűnik meg dicséreted az emberek ajkán * akik megemlékeznék az Úr hatalmáról.
Fordítsa ezt Isten örök dicsőségedre, és áldjon meg minden jóval mindörökké,* mivel nem kímélted
életedet, amikor megaláztatásban volt részünk.
Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből (Gal 4, 4-7). Isten elküldte Fiát,
aki asszonytól született. Az idők teljességekor Isten az emberekhez elküldte
egyetlen Fiát, aki asszonytól született. Ezáltal mi mindannyian testvérek lettünk a
hitben. Nem vagyunk többé szolgák, hanem Isten fiai.

ALLELUJA: Alleluja. Alleluja. Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled, *

áldottabb vagy te minden asszonynál. Alleluja. – 8 G. tónus.”.
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk1, 26-28). Áldottabb vagy te minden asszonynál!
Az angyali üdvözlet arról tanúskodik, hogy Isten nem látta reménytelennek a gyarló
emberiség helyzetét. Talált benne olyan személyt, akihez elküldhette köszöntését, és akit
Fia anyjául választhatott. A megváltás műve először Máriában valósult meg. Erre két
kifejezés utal: „kegyelemmel teljes” és „az Úr van veled”.A kettő összetartozik és kiegészíti
egymást. Akivel vele van Isten, az megszentelődik. Tanuljuk meg Máriától, hogy keressük
Istent, járjunk színe előtt, mert ez vezet megszentelődésünkhöz.


Ünnepek a hét folyamán:
október 4. vasárnap
október 8. csütörtök
október 9. péntek

Loyolai Szent Ignác napi imája

2020. október 4.

A család nem játék! Szűzanya segít nekünk, példát mutat nekünk mindenben, vezet minket, de
nem teheti meg helyettünk, ami rajtunk áll. Felelősségteljesen vigyázott Fiára, és az Ő
mennybemenetele után már minden apostolra is, sőt minden hívőre. Mi, akik ugyanúgy,
gyarlóságainkkal együtt próbáljuk követni a mi Mennyei édesanyánkat, mint a családtagjaink,
teljesítsük legalább azt a kevés felelősségünket, amely vár ránk saját családunkban. Még akkor is,
ha sokszor hibázunk, kötelességünk mindig tovább próbálkozni napi hűségünkben. Mária is
bizonyította ily módon Isten iránti szeretetét, és erre nekünk is ugyanígy lehetőségünk van.

Assisi Szt. Ferenc
Magyarok Nagyasszonya (ünnep)
Szent Dénes (emléknapja)



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.


A Magyarok Nagyasszonya Egyházközség hagyományos Búcsú Ebédjét a COVID-19-re való
tekintettel csak szerényebb formában tudjuk megrendezni. Időpont: 2020. október 18.
EBÉD CSAK ELVITELRE!
Menü:
húsleves, székelykáposzta, torta
Jegyár: egységesen 20 $.

Jelentkezés telefonon:
Edvi Panni
514-626-7092
Nagy Marika
514-697-9081
Plébánia
514-387-9503

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. október 14., szerda
Részvételükkel egyházközségünk fenntartását támogatják. Köszönjük!

Október 8-án, csütörtökön, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén, este 8 órától közös on-line
imádságot tartunk. Aki szeretne bekapcsolódni, vegye fel a kapcsolatot Viski Enikővel (Tel: 514647-2643), vagy írjon üzenetet a messengeren Kata Gergely részére.

Legújabb kiadványunk szerkesztését befejeztük. Címe: Szabó Erzsike konyhájából.
A nyomdai munkálatok elkészülte után adunk tájékoztatást a terjesztés módjáról és az árról.

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

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: 10.00$,
Borítékban: 285.00 $
12 065 $
ISTEN FIZESSE MEG!

MISESZÁNDÉKOK:
október 4. +Ferko Johnért – Magor Alapítvány
+Galankó Rózsa szándékára
+Poth Robertért - családja
Híveink szándékaira

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

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 H9R4S2
tomas@drtomasmachan.com

Ez a hirdetésifelület
bérelhető
a templomjavára.
Információért – for information:
(514) 387-9503

Önmagunk felajánlása
Fogadd el, Uram, szabadságomat,
fogadd egészen,
vedd értelmemet, akaratomat
s emlékezésem.

Legyen fölöttünk korlátlanul
rendelkezésed;
csak egyet hagyj meg ajándékul:
szeretnem téged.

Mindazt, amim van, és ami vagyok,
Te adtad ingyen:
visszaadok, Uram, visszaadok
egyszerre mindent.

Csak a szeretet maradjon enyém
a kegyelemmel,
s minden, de minden gazdagság enyém,
más semmi nem kell.
(Loyola Szent Ignác)

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.

Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben!
Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá,
kezeink munkáját tedd maradandóvá!
(Zsolt 90,14.)17)
Cím
Tel.:
Fax:
Email:
Honlap:

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

