
LV. évf. 25. szám   Évközi 12. vasárnap         2018. június 24. 

Erősítsük bizalmunkat Istenben. Négyéves gyerek belekapaszkodik szülei kezébe és szaltózik. 
Nem izgatta, mi lesz, ha a világ fejetetején áll, nem kérdezte meg: elég erősek vagytok-e, nem kötött 
életbiztosítást. Csak egyet tudott: szülei szeretik és ő megbízhat bennük. Babits Mihály: Ádáz 
kutyájának mondja: „Bárcsak én is bizalommal tudnék megpihenni Annál, aki velem játszik…”  Valaki 
megszámolta: a Szentírásban 365-ször fordul elő a kifejezés: „Ne féljetek! Bátorság! Bízzatok!” 
Mintha csak azért lenne, hogy az év minden napjára jusson. Hogy ne legyen egy nap sem, amikor 
Jézus erősítő szava nem jut el hozzánk. Jegyesek gyakran kívánják, hogy esküvőjükön hangozzék 
el: „Jézus Szíve szeretlek én, Segíts át az élet tengerén!” Ez oldja fel félelmüket. Ámen. 
  

ÉNEKEK:  Bevezetés: 257.   Felajánlás: 257.   Áldozás: 109.   Kivonulás: 152. 
  

OLVASMÁNY Jób könyvéből (Jób 38, 1. 8-11). Isten a teremtés Ura. Ő az, aki mindennek határt 
szab. Jób és barátai az élet égető kérdéseit tárgyalják: miért kell szenvedni, honnan van a rossz, 
Isten miért nem szünteti meg? Az emberi bölcsesség nem talál rá választ A megoldás Istennél van, 
de az ő bölcsessége magasabb, mint az emberé. Aki megteremtette a világot, és törvényt szabott 
mindennek, tudja, hogy mit akart és hová vezeti a mindenséget. Ezért lehet bízni benne, s lehet 
imádkozni a megoldásért.  
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31      8 G. tónus. 
 

Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad. 
 
Akik hajóikon tengerre szálltak, * a nagy vizeken végezték munkájukat, azok 
látták az Úr nagy tetteit, * a mély tengeren szemlélték csodáit.. 
 
Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad. 
 
Felemelkedtek az égig, majd a mélységbe zuhantak, * nagy veszedelmükben 
kétségbe estek. 
 
Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad. 
 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. (2 Kor 5, 14-17) Aki 
Krisztusban van, új teremtmény. Krisztus a kegyelmi rendben feje az emberiségnek: ő a második 
Ádám. Megváltó áldozatát a mi nevünkben vitte véghez, s ez azt jelenti, hogy valójában vele együtt 
meghaltunk a bűnnek, és megvan a lehetőségünk, hogy Istennek éljünk. A változást a hit és a 
keresztség eszközli bennünk. Krisztus műve tehát az, hogy új teremtménnyé tett bennünket, amelyről 
az ő követésével teszünk tanúságot. 
 

ALLELUJA:  Alleluja. 2. szám  2. tónus 
 Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. Lk 7, 16 
 Alleluja. 

  
EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből. (Mk 4, 35-41) Ki ez, hogy még a szél és tenger is 
engedelmeskedik neki? Jézus csodáinak többszörös értelmük van. Először igazolták küldetését és 
tanítványainak megbízhatóságát, hiszen akinek természetfeletti hatalma van, azért Isten vállal 
felelősséget. De a csoda rámutat a Krisztus által hozott kegyelmi rendre is: Csak attól várhatjuk az 
üdvösséget, az örök életet, akinek hatalma van a természet erői fölött. Az itt közölt csoda jelkép is. Az 
egyház ki van téve a történelem viharainak, s néha úgy tűnik, hogy Krisztus elfeledkezett róla. De ő 
mégis megadja a szabadulást. 
 

Ünnepek a hét folyamán: június 27. szerda - Szent László király 

június 29. péntek - Szent Péter és Szent Pál apostolok 



A nyári pihenés ideje hamarosan megkezdődik: sokan mennek szabadságra a közelben, vagy messzi 
földre utaznak. Nyaralási terveinkben szerepeljen a vasárnapi misén való részvétel. Előre kutassuk fel, 
hol és mikor tudunk templomba menni. Ne felejtkezzünk meg saját templomunkról sem: heti 
adakozásunkat előre leadhatjuk a Plébánián. (A számlákat nyáron is fizetnünk kell.)  

Mindenkinek kellemes és pihentető nyarat kívánunk! 



MEGHÍVÁS:  Július 8-án vasárnap tartjuk a Péter-Pál pikniket a rawdoni Szent István parkban. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan, ezen a vasárnapon a templomban szentmise nem lesz. Azonban azok 
számára, akik nem tudnak a piknikre eljutni, július 7-én szombaton 17:00 órakor tartunk 
szentmisét a Magyar Otthonban. Továbbá, tombolatárgyakat kérünk a kedves hívektől. Aki adakozni 
tud, tárgyát a plébániára hozza el.  Köszönjük!      Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Köszönettel tartozunk Jordán Annának és Csombó Zsuzsinak szóbeli adatközlésükért az 
egyházközségünk fennállása óta itt  szogáló plébánosainkról.  Készülõ Historia Domus  
adatgyûjtésében segítették munkánkat. 
 

FELHíVÁS: Kérjük Híveinket, hogy jelentkezzenek a Plébánián, ha az 1967 és 1971 között  
Plébániánkon szolgáló Furák Tibor plébánosról adatokkal, emlékekkel, fényképekkel szolgálhatnak 
készülő „Historia Domus” kiadványunkhoz.     Segítségüket köszönjük. 
 
  

Eucharisztikus Ima 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!  Adj bátorságot, 
Küldd el Szentlelkedet,    hogy az ő erejét és örömét 
hogy az önmagát értünk feláldozó   elvigyük minden emberhez! 
és az Oltáriszentségben   Add, hogy a készület ideje 
velünk levő Krisztust felismerjük,   és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 
és egyre jobban szeressük!    egész hívő közösségünk, 
Ő Urunk és Mesterünk,    fővárosunk, népünk, 
barátunk és táplálékunk,   Európa és a világ 
orvosunk és békességünk.    lelki megújulására szolgáljon! Ámen. 

 

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:    Perselyben:               125.00  

                                                                      Borítékban:               502.00 
          ISTEN FIZESSE MEG 

 

MISESZÁNDÉKOK: 

Június         24.    9:00 +  
    11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
       25    Nincs szentmise 
       26.     8:00 + Joaqim Bras-ért - Angelina 

       27.     8:00 + Arany Pálért – Arany Péter 
       28.     8:00 +  

       29.    8:00 +  
       30.    8:00 + Torma Rozaliáért - családja 
 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-07
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-07


Isten áldja meg 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) 

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

FOYER HONGROIS INC. 

 

Kati Udvarhelyi 
gestionnaire  

 

2580 St-Jacques O. 
Montreal, Québec 

H3J 2M8 
Tél. : (514) 934-1777 
Fax : (514) 934-4848 

 

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 

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

Centre soins du sourire

  
Smile Care Centre

 

        Családi és esztétikus fogászat   

Family & esthétique dentistry                               

5 1 4 . 6 2 6 . 4 4 4 6  
www.montreal-west-island-dentist.ca  

4230 boul. St-Jean, suite 203 D.D.O. H9H 3X4 

 
 

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

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

514 271 1212 

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 ÉRTESÍTŐ 

 
LICSKÓ SZABOLCS, plébános 

 
 
 

   PLÉBÁNIAI HIVATAL 
         kedd: 9:00-14:00 
         szerda: 9:00-15:30 
         csütörtök: 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 

 
 

„És bizony nem ereszt bennünk mélyebb gyökeret a betűk tudománya, 
mint lelkiismeretünk írott szabálya: magunk se cselekedjünk másoknak, 

amit mi sem tűrünk el szívesen.” 
(A. Augustinus: Vallomások. Budapest, Gondolat. 1982, 51. oldal)  

 

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

Múlt vasárnapi prédikáció:  

https://www.youtube.com/watch?v=INS8MGZwDF0 

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

4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-07
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-07
mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
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