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A világ problémáira és gondjaira mindig valamilyen óriási és bonyolult tervben keressük a 
megoldást. Ezek az elképzelések általában sikertelenségbe fulladnak. Minden gondunk 
megoldása azonban orrunk előtt van. Ez pedig nem más, mint a hit. Mi Isten kiválasztott 
népe vagyunk, ezért nem szabad tétlenül néznünk a világ eseményeit, hanem keresni és 
teljesíteni kell Isten akartát. „Meg kell adni Istennek, ami az Istené.” Ne várjunk arra, 
hogy helyettünk más cselekedjen, hanem imával teli élettel tegyük meg azt, ami helyes 
és jó. Ezáltal másokat is felébreszthetünk. 

ÉNEKEK: Bevonulás: 220; Felajánlás:118; Áldozás: 126; Kivonulás:286. 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz45, 1. 4-6). Megfogtam Kürosz jobbját, hogy 
színe előtt meghódolásra bírjam a nemzeteket. Az Úr idegen, azaz 
pogány hatalmat használ fel, hogy tervét megvalósítsa. Isten mindenki 
felett Úr, és a rosszból is jót tud hozni. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (95, 1.3. 4-5. 7-8. 9-10a és c) 4. tónus 

Válasz: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát. 
Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen. 
Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek. 

Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát. 
Mert nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, * félelmetesebb az összes 
isteneknél. A népek minden istene csak üres semmisség,* az Úr azonban 
az ég alkotója. 

Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát. 
 
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt leveléből (1Tessz1,1-

5b). 
Megemlékezünk hitetekről, szeretetekről és reményetekről. Szent Pál 
szeretettel emlékezik a tesszaloniki hívekre hitük miatt. Buzdítja őket a hit 
megőrzésére, hiszen ők a kiválasztottak közé tartoznak. 

 
ALLELUJA: Alleluja. Alleluja. Úgy ragyogott, mint csillagok a mindenségben, * és 

tartsátok meg az örök élet igéit. Alleluja. 6. tónus 
 
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt22, 15-21). Adjátok meg a császárnak, ami a 

császáré, az Istennek pedig, ami az Istené. A farizeusok Jézus 
szavaiba akartak belekötni, hiszen mutatni akarták, hogy Jézus 
egyoldalú véleménnyel bír. Jézus válasza viszont Igazságra szólít fel: 
add meg az Istennek,ami az Istené, a császárnak, ami a császáré. 

 

Ünnepek a hét folyamán: október 18. vasárnap 
október 19. hétfő 
október 23. péntek 
október 24. szombat 

Szt. Lukács evangelista 
Keresztes Szt. Pál áldozópap 
Kapisztrán Szent János áldozópap 
Claret Szent Antal püspök 

 

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 szent olvasót 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, jóságos Jézus, 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 

tekintettelcsak 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! 
 

Szabó Erzsike konyhájából című kiadványunk elkészült. A kötet ára 10 $. 

 

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:   11.00$,              

Borítékban: 345.00 $ 

ISTEN FIZESSE MEG! 

 

MISESZÁNDÉKOK: 

október 18. 

 

+Apámért – Varkay Magda 

+Galankó Rózsa szándékára 

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 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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