
LV. évf. 27. szám   Évközi 14. vasárnap           2018. július 8. 
Az evangélium arra figyelmeztet bennünket, hogy nem szabad Jézushoz (és persze más 
emberhez sem) előítéletekkel és hitetlenséggel közelednünk, mert könnyen félreismerjük őt. 
Nyitott szívvel kell fogadnunk Jézust, engedve, hogy meglepetéseket okozzon nekünk. Jézus egyrészt 
közülünk való valóságos ember, másrészt, pedig közénk jött valóságos Isten. Emberként élte földi 
életét, emberként viselte el a szenvedéseket és a halált, de egész életében - születésétől egészen a 
haláláig és a feltámadásáig - észre kell vennünk az isteni élet nyomait. 
 
ÉNEKEK:  Bevezetés: 257.   Felajánlás: 257.   Áldozás: 109.   Kivonulás: 152. 
 

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvébőll (Ez 2, 2-5).  
A választott nép ellenszegül a kegyelemnek, de az Úr irgalmas, és prófétákat küld 
megmentésére. A próféta küldetése Isten irgalmának a jele. Az Úr előre látja a nép hitetlenségét és 
a próféta visszautasítását, s ennek ellenére küldi őt. Isten az embert szabad akaratú lénynek 
teremtette, ezért újra és újra válaszút elé állítja. De azért a szövetségben vállalt hűségről nem 
feledkezik meg. A prófétai küldetés Krisztusban teljesedett be. Ő is megtapasztalta a visszautasítást, 
de nem szűnt meg igazolni, hogy küldetése az Atya irgalmának jele. 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: 122, 1-2a. 2bcd. 3-4 2. tónus 
 

Válasz: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk. 
 
Szememet hozzád emelem, * hozzád, aki a mennyben lakozol. 
Íme, miként a szolgák szeme, * uruk kezére figyel. 
 

Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk. 
 
Miként a szolgálók szeme úrnőjük kezére, * úgy tekintünk Urunkra, 
Istenünkre, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk. 
 
Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk. 
 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből (2 Kor 12, 7-10) 
Gyöngeségeinkben Krisztus megerősít minket. Pál apostol fel tudta mérni a kegyelem nagyságát. 
Krisztus megismertette magát vele, apostollá tette, küldetést adott neki, sikeressé tette munkáját, de a 
szenvedéstől nem óvta meg. Az ő egyéniségének is a küzdelmes életben kellett alakulnia. Isten nem 
kényezteti el azokat, akikre feladatot bíz. Ezért csak az ő segítségében bízhatunk, nem a saját 
képességeinkben. 
 

ALLELUJA: 7. szám 7b. tónus  
Az Úr Lelke van rajtam, * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. 
Alleluja. 

  
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 6,1—6) A názáretiek nem ismerik fel Jézusban a 
Megváltót, mert nincs hitük. Történet igazolja, hogy az emberek a hit terén is nagyban függnek az 
előítéletektől és a földi szempontoktól. Nem azt keresik, hogy Jézus tanítása és csodái isteni eredetre 
mutatnak-e, hanem megrekednek annál, hogy Jézus ott nőtt fel szemük előtt. Semmi rendkívüli nem 
volt sem rajta, sem a rokonságán. De Jézus nem használ külön eszközt a meggyőzésükre. Módszere 
olyan, hogy minden jóakaratú ember felismerheti benne az isteni küldöttet. Az embernek az a 
kötelessége, hogy keresse az igazságot, és nem követelheti, hogy Isten az ő elgondolása szerint 
alakítsa az üdvösség útját. 
 

Ünnepek a hét folyamán: július11. szerda - Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje 

július 14. szombat  Lellisi Szent Kamill áldozópap 
 

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.  
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! 
TÁJÉKOZTATÁS: 
Értestjük a kedves Híveket, hogy július 15-én vasárnap 11:00 órakor lesz szentmise a templomban, 
kivételesen vendég atya fog misézni, angolul. Kérem a kedves Híveket, hogy ugyanazon 
lelkesedéssel jöjjenek a szentmisére, akik nem mentek még szabadságra és itthon vannak, mint 
korábban! Szeretettel és imával: Szabolcs atya 

FELHíVÁS Kérjük Híveinket, hogy jelentkezzenek a Plébánián, ha az 1976 és 1979 között  
Plébániánkon szolgáló Chilla Raymond 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:     100.00  
                                                                      Borítékban:      451.00 
      Adomány:  1,015.00 
          ISTEN FIZESSE MEG 

MISESZÁNDÉKOK: 
Július        8.   11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
       9.    Nincs szentmise 
     10.     8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora  

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=2018-07-11
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-07-14


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 

 
 

„A világ is „beszél”, csak meg kell hallanunk szavát. Sőt: ezzel kezdődik minden 
beszéd. Hallgatással. Meghallgatással. Tehát újra csak: nyitottsággal, vagyis 

szeretettel.” 
(Pilinszky János: A mélypont ünnepe. Szépirodalmi Kiadó, Budapest. 1984. 362. 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=wvntDpIsN2s&index=1&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-
ettaL3  

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=wvntDpIsN2s&index=1&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3
https://www.youtube.com/watch?v=wvntDpIsN2s&index=1&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3

