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Bízzatok Krisztusban! Péter mindegyikünknek feladja a leckét, hogy hogyan kell bíznunk Krisztusban. 
Nem tétovázik, a bikát a szarvánál ragadja meg; világosan megvallja hitét, hogy Jézus az Isten Fia. 
Nagy dolog volt kimondani, hogy Ő az Isten. Ezáltal Péter megnyitotta önmaga számára a valódi életet, 
azonban ezzel a vallomással mindenekelőtt azt nyilatkoztatta ki, hogy akit a mi Urunk Egyházának 
vezetőjéül szán, annak a Szentlélek vezetése alatt kell állnia. Péter megmutatja nekünk, hogy nekünk 
is határozottnak és megbízhatónak kell lennünk. Jézus elégedett volt Péter válaszával, és nagyon 
vágyik arra, hogy a mi válaszunkat is hallhassa. Ugyanaz a Lélek, aki Pétert megvilágosította, minket is 
megvilágosít és segít, ha hűségesek maradunk hozzá a hitben. 

   
ÉNEKEK:  Bevonulás: 229;      Felajánlás:143;    Áldozás: 135;    Kivonulás:284. 

  
OLVASMÁNY  Izajás próféta könyvéből (Iz 22,19-23). Az Úr az ő szolgájának, a 

Messiásnak a vállára teszi le Dávid házának kulcsát. Az Ószövetségben 
vannak olyan események, amelyeket az apostoli igehirdetés előképnek fogott fel. 
Isten a prófétákon keresztül beleszólt a nép életébe és a hatalom gyakorlásának 
módját is ellenőrizte. Itt a kulcsok hatalma előképe Péter hatalmának.. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (137, 1-2a. 2bc-3. 6 és 8bc) 12. tónus. 
 

Válasz: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait! 
 
Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, * mert meghallgattad ajkam igéit. 
Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok. 
 
Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait! 

 
Szent nevedet mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért. 
mely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt lelkemben. 
 
Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait! 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 11, 33-36). Őbelőle, őáltala 

és őérte van minden! Aki a hitszemével nézi az üdvtörténet eseményeit, az Isten 
bölcsességét, végzéseit, útjait úgy látja, mint titkot, amelybe az értelem nem képes 
behatolni. Egy dolog világos marad. Isten mint irgalmas Atya áll szemben a gyarló 
emberrel. Ô senkinek nem adósa, mindenkitől független, hiszen tőle van minden, 
mégis mindenacélhoz akar vezetni. Az ember csak hódolattal tekinthet a 
gondviselés megnyilatkozásaira. 

 

ALLELUJA: 4. szám 4 tónus  Te Péter vagy, azaz kőszikla, + és én erre a sziklára építem 
 Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Alleluja. 

  
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (16, 13-20). Te Péter vagy, és én neked adom a mennyek 

országának kulcsait.   Tanítása és csodái alapján Jézus joggal tette fel a kérdést, 
hogy kinek tartják ôt. Péter válaszából és Jézus magyarázatából kitűnik,hogy a hit 
az Isten Fiában csak kegyelmi ajándék lehet, nem az emberi képesség 
eredménye. Jézus ezt a hitet akarja megszilárdítani az Egyházban. Pétert 
sziklaalappá teszi, ezért megrendülés nélkül fogja hordozni a hitet. Egyben 
hatalmat ad neki, hogy ezt a hitet kifelé, az Egyház közösségében is láthatóvá 
tegye. Ô elég erősnek érezte magátarra, hogy az Isten országának ügyét gyarló 
emberekre bízza. 

 

Ünnepek a hét folyamán: Augusztus  27. vasárnap 
Augusztus  28. hétfő 
Augusztus  29. kedd 

Szent IMónika 
Szent Ágoston 
Keresztelő Szent János vértanúsága 

 

Az új tanév rohamosan közeledik.  Mindazok, akik elsőáldozásra és bérmálásra szeretnének 
beiratkozni, az irodában és a templom bejáratánál jelentkezési íveket találnak, amelyeket kitöltve 
vasárnap, szeptember 17-ig le kell adni. 

Szombaton, szeptember 9-én lesz mind a Magyar Iskolának, mind a cserkészcsapatoknak a 
beiratkozási napja. A magyar iskola de. 9.00 órától, a cserkészek pedig 13.00 órától várják a kedves 
gyerekeket és érdeklődőket.  

Vasárnap, szeptember 10-én lesz a Veni Sancte (iskolaévnyitó) ifjúsági szentmise.  Erre a misére 
mindenkit szeretettel várunk. Kiemelkedően fontos, hogy a diákok és a tanárok együtt vegyenek részt 
az ünnepségen. Ezen a napon értük különösképpen imádkozunk, hogy sikeres, szerencsés és Isten 
áldásával elhalmozott évük legyen. Kérjük a kedves gyerekeket, hogy erre az alkalomra, 
iskolatáskájukat hozzák magukkal, amelyet a szentmisén meg fogunk áldani. Mindenkit szeretettel 
várunk erre a fontos napra és ünnepségre! 

Szombaton, szeptember 16-án Szüreti bál a Kurátor Testület szervezésében. 

 
FELHÍVÁS: A Magyar Aranycsoport Alapítvány ez évben is megrendezi  a Nemzeti Összmagyar 
Diákbajnokságot (sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ a 
faliújságon vagy Gyuri bánál (514-586-9647). 

 

 

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 dícsérjelek téged,  
mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:    Perselyben:                     45.00  
                                                                        Borítékban:                       330.00 
       Adomány:          880.00 
                  ISTEN FIZESSE MEG! 

 

MISESZÁNDÉKOK: 

Augusztus   27.  11:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
    28.         NINCS SZENTMISE 
    29.    8:00   Decorte Corine és Mauce-ért – Arany Péter  
     30.    8:00 +Koncsik Vilmosnéért – Koncsik család 
    31.    8:00 +Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora  
Szeptember   01 .    8:00   Szeretteimért – Rácz László 
    02.   8:00 +Édesanyjáért és édesapjáért – Klári és családja  



 

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

Hálából SZENT JÚDÁS TÁDÉ  
SAINT JUDE THE APOSTLE                                                          SAINT 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) 

Dr. JUDY HORVATH, D.D.S. - FOGORVOS 

Centre soins du sourire

  
Smile Care Centre

 
        Családi és esztétikus fogászat   

Family & esthétique dentistry                               

5 1 4 . 8 9 4 .9 4 4 9  
www.montreal-west-island-dentist.ca  
4230 boul. St-Jean, suite 203 D.D.O. H9H 3X4 

   

        HUNGARIA 
             SOCIAL CLUB 
 
 
    3483 BOUL. ST. LAURENT 
    MONTRÉAL, QC. H2X 2T6 
    TÉL. : (514) 288-7966 
    FAX. : (515) 288-7993 

 
23 heures services d’urgence                 Stephan Szoke  
Kis és nagy munkák                                    président 

Steve Electrique 

Industriel - Commercil - Résidentiel 

740 Harvard, Chomedey                           Tél: 450-688-5983 

Laval Qc H7W 3P7                                   Fax: 450-682-0433 

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 
Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

 
Maison Funéraire Blythe Bernier 

                  Blythe Bernier Funeral Home 
 

940 Ogilvy 
Montréal, Québec, H3N 1P4 

514-495-8082 
www.mountroyalcem.com 

Charcuterie  Fairmount Deli 
 

514-288-8046                          3833 SAINT-LAURENT 
 MONTRÉAL, QC. H2W 1X9  

                               OUVERT 7 JOURS SUR 7 

CHARCUTERIE ET VIANDES FRAÎCHES PRÉPARÉS SUR PLACE 

JANOS VERES                                  GREG ELLERTON 
                  COMMANDES@FAIRMOUNTDELI.COM 

Microscopes 
R á c z  L á s z l ó  
In-Service, Réparation et Nettoyage 

845 Daladier, Laval, Qc 
H7X 2M2                                       450-689-1543 

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 ÉRTESÍTŐJE 

 
LICSKÓ SZABOLCS, plébános 

 
 

 
   PLÉBÁNIAI HIVATAL 
         keddtől csütörtökig 9:30 –15:30 

 
   SZENTGYÓNÁS 
   Magyarok Nagyasszonya Templom: 
         minden szentmise előtt fél órával 
         7:00 órától minden első pénteken 
   Magyar Otthon: 
         8:30-tól minden hónap első vasárnapján 

 
   SZENTMISÉK 
    Vasár- és ünnepnap:  
         9:00 Magyar Otthon 
       11:00 Magyarok Nagyasszonya Templom 
    Hétköznap: 
          8:00 Magyarok Nagyasszonya Templom 

 
 
 

„Ha már a Haza messzetünt a ködben, maradjon meg a Kereszt és a Hit. 
Ez lesz a múltba süllyedt Otthon s az Újvilág között a drága híd.” 

(Tűz Tamás) 
 
 

Cím 90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4 
Tel.: 514 387 9503 
Fax: 514 387 8912 
Email: magyarplebania@videotron.ca 
Honlap: www.magyarplebania.com 

 
 

514.426.4228 
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

http://www.mountroyalcem.com/
mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/

