
LVII. évf. 43. szám  ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP                   2020. október 25. 
A szeretetetekről ismerjék fel, hogy keresztények vagytok. Jézus Krisztus azt akarja, hogy az Őt 
követőknek a felebaráti szeretet legyen az ismertető jegye. Ez a szeretet a jele és bizonyítéka 
annak a fogadalomnak, hogy igazi keresztények, és nem csalók és szélhámosok vagyunk. Krisztus 
mutatta meg elsőként, hogy milyen mélynek kell lennie ennek a szeretetnek. A legmélyebb 
vágyunkban kell gyökereznie ennek a szeretetnek, hogy mindenkit, akivel csak találkozunk, 
közelebb vigyünk az igazi boldogsághoz és a mennyek országához. Ennek a szeretetnek az Isten 
iránti szeretetünkben kell gyökereznie. „Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.” 
(Jn 15,13) 
 

ÉNEKEK:        Bevonulás: 229;      Felajánlás:144;    Áldozás: 129;    Kivonulás:284. 
 

OLVASMÁNY   Mózes második könyvéből (Kiv22, 20-26). Ha az özvegyet és árvát 
sanyargatjátok, fellobban ellenetek haragom. Az Úr emlékezteti a választott 
népet arra, hogy ők is valamikor szegények és elnyomottak voltak. Ezért tilos 
nekik fölényüket másokkal éreztetni. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (17,2-3a 3bc-4. 47 és 51ab) 2. tónus 
 

Válasz: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.  
 

Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. 
Menedékem és sziklaváram, * szabadítóm te vagy, Uram. 
 

Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. 
 

Istenem, segítőm, akiben remélek, * oltalmazóm, pártfogóm és üdvöm 
ereje. 
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,* és megszabadulok 
ellenségeimtől. 
 

Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. 
 

SZENTLECKE     Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből (1Tessz1,5c - 10). 
Elfordultatok a bálványoktól, hogy az Istennek szolgáljatok, és várjátok a 
mennyből az ő Fiát. Szent Pál hálás szívvel emlékezik a tesszaloniki hívekre, 
hogy milyen készségesen fogadták az evangéliumot. Elfordultak a bálványoktól, 
és Krisztus Igazságát hirdették.  

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Jézus mondja: + Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * 
Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Alleluja. 8 G.. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt22, 34-40). Szeresd az Urat, a te Istenedet és 
felebarátodat, mint saját magadat. Az írástudók az ószövetségi törvényben 
248 buzdító és 365 tiltó rendelkezést számláltak össze, tehát volt miről vitázni, 
hogy melyik azok közül a legfontosabb. Ebbe a vitába akarják belevonni Jézust. 
Ő olyan választ ad, amelyet nem lehet megfellebbezni: Szeresd Uradat, 
Istenedet, és szeresd felebarátodat Ez a szeretet nem érzelem, hanem 
személyes magatartás, és ezért lehet megparancsolni. Az Isten iránti szeretetet 
azzal mutatjuk meg, ha megtesszük akaratát. Az emberek iránti szeretet jele 
pedig a jóakarat, a tisztelet, a segítség és a türelem. 

 
Ünnepek a hét folyamán: október 25. vasárnap 

október 28. szerda 
október 31. szombat 

Szent Mór püspök 
Szent Simon és Szent Júdás apostolok 
Boldog Romzsa Tódor 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. 
 

Orbán Mihály S.J. megkapta az engedélyt, hogy 2 hónapon keresztül segítségünkre legyen. 

Imádkozzunk azért, hogy minél hamarabb templomunkban üdvözölhessük Misi atyát. 
 
Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a templombúcsú 

sikeréhez. Híveinknek köszönettel tartozunk a búcsúebéd támogatásáért. 
 
Ebben az évben Montreál magyarsága az 1956–os októberi forradalomra és szabadságharcra 

virtuálisan emlékezik. A megemlékezésre készített videót a későbbiekben küldjük.  
 

2020. október 28-án összvezetőségi gyűlés lesz 19:30-kor, amelyre az egyesületek vezetőit és két 

kijelölt tagját várjuk. 
 

A Szent Erzsébet Nőegylet 2020. november 15-én szervezi ebédjét a templom búcsújához 

hasonlóan. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. november 11. SZERDA 

EBÉD CSAK ELVITELRE! Rendelés 

telefonon: 

Edvi Panni 514-626-7092 

Menü: húsleves, sült csirke, tört krumpli, uborka, 

torta 

Nagy Marika 514-697-9081 

Ár: később adunk tájékoztatást Plébánia 514-387-9503 

Külön lehet rendelni:  12 szeletes diótorta 8 $; töltöttkáposzta 2 $ / tekercs 

 
Kiadványaink árusításához segítséget keresünk. Az árusítás időpontja: vasárnaponként, a 

mise után. Kérjük, hogy az irodában jelentkezzen, aki segíteni tudna. 
 
A COVID-19 járványra való tekintettel a Plébánia iroda nyitvatartási ideje: 

kedd és szerda 10:00 és 13:00 óra között. 

Kérjük a kedves Híveket, hogy az irodai ügyintézésekkel kapcsolatban telefonon hagyjanak 

üzenetet (514-387-9503) VAGY e-mailben üzenjenek (magyaraplebania@videotron.ca). 

Lehetőség szerint kapcsolatba lépünk Önökkel. 

Az elkövetkezendõ hetekre elõjegyzett miseszándékok a mindenkori vasárnapi nagymise 

során kerülnek felajánlásra. 
 
Adományok a múlt héten: 

 

Perselyben:   56.00 $ 

Borítékban: 285.00 $ 

Adomány:   720.00 $ 

Könyveladás: 210.00 $ 

Búcsúebéd:     987.00 $ 

ISTEN FIZESSE MEG! 

 
MISESZÁNDÉKOK: 

október 25. 

 

+Viski Zsoltért – csajádja 

+Joaqim Bras-ért - Angelina 

+Galankó Rózsa szándékára 

Arany Pál egészségéért -- Arany Péter 

Híveink szándékaira 

http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-10-25
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-10-28
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-10-31
mailto:magyaraplebania@videotron.ca


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 

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 

 

mailto:tomas@drtomasmachan.com
mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/

