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Érdemes az, aki akként cselekszik. A király sok mindenkinek küldött meghívót, de nem azt a 
választ kapta, amiben reménykedett. Visszautasították nagylelkűségét saját életüket tartván 
fontosabbnak (földjüket, üzletüket) annál, hogy részvételükkel osztozzanak a király örömében. 
Valójában egyikük sem érdemelte meg a meghívást. Saját magukat tették érdemtelenné. A király 
nagylelkűen meghívta őket. Azért váltak érdemtelenné, mert nem tudtak válaszolni erre a 
nagylelkűségre. Meghívottságuk ajándék volt, amit elvesztettek azáltal, hogy visszautasították az 
ajándékot. Ha elfogadták volna, megmaradtak volna a király kegyében, és osztoztak volna a 
lakoma örömében, amit másként nem tapasztalhattak volna meg. Krisztus megmutatja, hogy az 
örökkévalóságot nem saját erőfeszítéseinkkel érdemeljük ki, hanem ajándékként kapjuk, amire 
válaszolnunk kell. Meg kell kérdeznünk magunktól: Érdemes vagyok az örökkévalóságra? Őszinte 
válaszunk, hogy nem. De Krisztus szemében nem ez a fontos. Az igazi kérdés: Válaszolok-e, 
viszonzom-e ajándékait? 
ÉNEKEK:  Bevonulás: 222;      Felajánlás:150;    Áldozás: 118;    Kivonulás:195. 

OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből (2Kir5, 14-17). A szíriai Námán meggyógyul 
leprájából, és hálát ad az Úrnak. A szíriai Námán meggyógyul leprájából, és ki 
akarja fejezni háláját Elizeus prófétának, aki viszont tudja, hogy a csoda Istentől 
van, és nem fogadja el az ajándékot. Ezzel alkalmat ad a pogány embernek, 
hogy Isten felé forduljon hálájával. Ő úgy gondolta, hogy Isten valamiképpen 
helyhez van kötve, azért visz földet Izraelből, hogy azon mutasson be áldozatot. 
A tanítás az, hogy Isten szabadon osztogatja kegyelmét. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (97, 1. 2-3ab 3cd-4)  6. tónus 
Válasz: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt. 
 
Zengjetek az Úrnak új éneket,* csodálatra méltó, amit művelt. 
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával. 
 
Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt. 

 

Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt. 
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt. 
 

Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt. 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből (2Tim2, 8-13). Aki 
hűségesen kitart Krisztus mellett, az uralkodni is fog vele. Az apostol tudja, 
hogy a feltámadt Krisztusnak szolgál, az ő egyházát terjeszti, ezért nem fél a 
börtöntől és a számadástól. Aki győzött a halálon, az győzelemre viszi a 
megváltás ügyét. Számunkra is az a tanítás: Ha vele együtt szenvedünk, vele 
együtt meg is dicsőülünk, s azért a végzett munkának meglesz a gyümölcse. 

ALLELUJA: Alleluja. Alleluja. Adjatok hálát mindenért, * mert Isten ezt kívánja 

mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Alleluja. 5. tónus 
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk17, 11-19). Mindenért adjunk hálát az Úrnak, és 

dicsőítsük őt! A történet azt világítja meg, hogy csodájával Jézus igazolta 
küldetését. Aki testi gyógyulást ad, az a lelket is meg tudja gyógyítani. Amellett 
irgalmas szívéről is tanúságot tesz. Elővételezte a jótéteményt, és nem kért 
hálát. Jellemző azonban a célzása, hogy csak egy idegen jött vissza hálát adni. 
A zsidók úgy gondolták, hogy mivel Isten népéhez tartoznak, nekik kijár a 
jótétemény. 

 
 

Ünnepek a hét folyamán: október 15. csütörtök 
október 16. péntek 
október 17. szombat 

Avilai Szt. Teréz 
Szent Hedvig szerzetesnő 
Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú 

 
Október: a Szűzanya hónapja. A világ katolikusai minden év két hónapját Szűz Máriának 

ajándékozzák. Májust, amikor így énekelnek: „Néked ajánljuk, Szűz Anyánk, a legszebb hónap 

alkonyát”, - ekkor elsősorban a májusi litániákkal dicsérik a Megváltó édesanyját. Aztán október 

hónapját: ebben a hónapban a szentolvasót imádkozzák sűrűbben, odaadóbban. 
 

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, hogy elszakadjak tőled!  
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!  
Halálom óráján hívj magadhoz engem!  
Add, hogy eljussak hozzád,  
és szentjeiddel dicsérjelek téged, 
mindörökkön-örökké. 
Ámen. 

 
A jelenleg érvényben lévő rendelkezés értelmében csak egy személy énekelhet a mise alatt. 

Kérjük, segítsenek a rendelkezés betartásában. Köszönjük! 
 

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! Jelentkezés 

telefonon: 
Edvi Panni 514-626-7092 

Menü: húsleves, székelykáposzta, torta Nagy Marika 514-697-9081  

Jegyár: egységesen 20 $.  Plébánia 514-387-9503 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. október 14., szerda 

Részvételükkel egyházközségünk fenntartását támogatják. Köszönjük! 
 

Legújabb kiadványunk szerkesztését befejeztük. Címe: Szabó Erzsike konyhájából. 

A nyomdai munkálatok elkészülte után adunk tájékoztatást a terjesztés módjáról és az árról. 
 

Bár sokan anyagilag érintve vannak a 

rendkívüli helyzet által, aki megteheti, 

postán küldje be a heti adományt. 

Torony felújítására eddig: 

 

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

 

 

                     12 065 $ 

Adományok a múlt héten: 

Perselyben:   13.00$,              

Borítékban: 355.00 $ 

ISTEN FIZESSE MEG! 

 
MISESZÁNDÉKOK: 

október 11. 

 

+Beck-Széll Kornéliáért – Széll Attila családja 

+Galankó Rózsa szándékára 

Arany Steve egészségéért – Arany Péter 

Meghalt családtagokért – Faragó család 

Híveink szándékaira 

http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-10-17


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 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. 
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MAGYAROK NAGYASSZONYA 
EGYHÁZKÖZSÉG 

ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS 
OUR LADY OF HUNGARY CHURCH 

 
HETI ÉRTESÍTŐ 

PIERANGELO PATERNIERI 
plébános 

 
 
 
 

 

Önmagunk felajánlása 
 

Fogadd el, Uram, szabadságomat, 
    fogadd egészen, 
vedd értelmemet, akaratomat 
     s emlékezésem. 
 
Mindazt, amim van, és ami vagyok, 
     Te adtad ingyen: 
visszaadok, Uram, visszaadok 
egyszerre mindent. 

Legyen fölöttünk korlátlanul 
rendelkezésed; 
csak egyet hagyj meg ajándékul: 
     szeretnem téged. 
 
Csak a szeretet maradjon enyém 
a kegyelemmel, 
s minden, de minden gazdagság enyém, 
    más semmi nem kell. 

(Loyola Szent Ignác) 
 

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 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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