
LV. évf. 26. szám   Évközi 13. vasárnap           2018. július 1. 
Életveszély – halálveszély. Érdekes, hogy a magyar nyelvben az "életveszély" és a "halálveszély" 
szavak jelentése tulajdonképpen megegyezik. Ha azt mondjuk valakire, hogy "veszélyben van az 
élete" vagy "halálveszélyben van", ugyanarra gondolunk: bármikor véget érhet az illető élete és 
meghalhat. Élet és halál, halandóság és örökkévalóság kérdéséről szólnak mai szentmisénk 
olvasmányai. A halál kérdésével általában nem nagyon foglalkozunk egészen addig, amíg egy 
betegség alkalmával főleg, vagy ha komolyabb balesetről van szó, meg nem érint bennünket a halál 
keze. Ekkor döbbenünk rá arra, hogy milyen nagy kincs számunkra az élet. Ilyenkor mindenki azt 
kérdezi, hogy "kinek köszönhetjük életünket? Miért kell meghalnunk? Mi lesz velünk a halál után? 
Van-e örök élet?" A mai napon Jézus nem csupán egyszerű gyógyítóként, hanem az élet Uraként áll 
előttünk, és ő válaszol kérdéseinkre. 

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

OLVASMÁNY A bölcsesség könyvéből (Bölcs1,13-15, 2,23-24). A halál a sátán irigységének a 
műve és a bűn büntetése. Az ószövetségi bölcs a kinyilatkoztatott tanítást közli, amely a teremtés 
történetére épül. Isten maga igaz és jó, ezért amit teremt, az is jó. Ô maga nem akarja a rosszat, 
főleg nem a halált, ami az ember számára a legnagyobb rossz. Nem egyszerűen a testi halálról van 
itt szó, hanem az élet forrásával, az Istennel fennálló kapcsolat megszűnéséről. A halál mai 
formájában része az ember bűnének, amelyet a kísértő csábítására követett el. A halál orvoslását 
csak Istentől lehet várni. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: 29,2 és 4. 5-6, 11 és 12a és 13b   6. tónus 

Válasz: Dicsőítelek Uram, * mivel megmentettél engem. 

Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy ellenségeim 
ujjongjanak rajtam.  

Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak. 

Dicsőítelek Uram * mivel megmentettél engem. 

Zsoltárt zengjetek az Úrnak ti, az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét. Mert 
haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön. 

Dicsőítelek Uram * mivel megmentettél engem. 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből (2Kor 8,7. 9.13-15)  
A testvéri szeretet enyhíti mások szükségét. Az apostol a megtért pogányok között gyűjtést 
rendez a jeruzsálemi szegények javára. Ez egyrészt a szeretet megnyilvánulása, és egyben az 
Egyház egységének a kifejezése is. Ha ők gazdagok lettek lelkiekben, akkor adjanak anyagi javaikból 
a szűkölködőknek. Kövessék Krisztus példáját, aki az isteni gazdagság helyett vállalta az emberi 
szegénységet, hogy elvezessen bennünket az örök élet gazdagságára. Az igazi szeretet másokat is 
fel akar emelni. 

ALLELUJA: 12. szám 12. tónus  

 Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon, * és az evangéliumban felragyogtatta 
az örök életet. 

 Alleluja. 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 5,21—43) Kislány, mondom neked, kelj fel! 
Az evangélista a két csoda leírásánál képet ad Jézus mozgalmas életéről. Ő a mindennapi emberek 
között működött, és nyitott volt minden bajuk előtt. De azt megkívánta, hogy higgyenek küldetésében. A 
beteg asszony azért gyógyul meg, mert különleges hite van: ,,Ha csak ruhája szegélyét érintem...'' 
Jairustól Jézus megkívánja, hogy a reménytelenség ellenére is higgyen. Ebből látjuk, hogy az igazi 
hitnek és bizalomnak milyen ereje van. El kell fogadnunk, hogy Jézusból erő árad ki a mi 
megigazulásunkra és üdvösségünkre. 
 

Ünnepek a hét folyamán: július 2. hétfő - Szűz Mária látogatása Erzsébetnél 
(Sarlós Boldogasszony) 

július 3. kedd - Szent Tamás apostol 



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! 

 
CANADA DAY PARADE alkalmával a magyar közösség együttesen képviselteti magát. Találkozó: 
július 1-én, reggel 9:30-tól a Guy és Fort utca között a René Levesque blvd-on.  

Kérjük, hogy magyaros öltözetben jelenjünk meg! 
MEGHÍVÁS Július 8-án, vasárnap tartjuk a Péter-Pál pikniket a rawdoni Szent István parkban.  

Tombolatárgyakat kérünk a kedves hívektől. Aki adakozni tud, tárgyát a plébániára hozza el.  
Köszönjük! 

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. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
FELHíVÁS Kérjük Híveinket, hogy jelentkezzenek a Plébánián, ha az 1972 és 1975 között  
Plébániánkon szolgáló Dely Brunó plébánosról adatokkal, emlékekkel, fényképekkel szolgálhatnak 
készülő „Historia Domus” kiadványunkhoz.  

Segítségüket köszönjük. 
KÖSZÖNETtel tartozunk Kalapáti Évának szóbeli visszaemlékezéséért plébánosainkról. 
  

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:     50.00  

                                                                      Borítékban:    585.00 
      Adomány:   555.00 
          ISTEN FIZESSE MEG 

MISESZÁNDÉKOK: 

Július        1.    9:00 + Galankó Rózsáért – Kraszny Miklós 
    11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
       2    Nincs szentmise 
       3.     8:00 + Kozsukan Stevért - testvére 

       4.     8:00 + Spalovszky Máriáért - fia 
       5.     8:00 + Margit néniért és Józsi bácsiért – Varkay Magda 

       6.    8:00 + Szeretteimért – Rácz László 
       7.    8:00 + Gendrács Tiborért – Galko Theresa 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-07
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-07
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-07-02
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-07-02


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 

 
 

„Pedig semmiféle emberi ellenség nem ártalmasabb, mint a felebaráttal szemben 
bennünk lábra kapó gyűlölet. Az ember nem rontja olyan súlyosan felebarátját, habár 
üldözőbe veszi őt, mint ahogy a maga szívét rontja a gyűlölködés szenvedélyében.” 

(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=n1aETqFq4w8&t=32s 

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/
https://www.youtube.com/watch?v=n1aETqFq4w8&t=32s

