
LV. évf. 32. szám  Évközi 19. vasárnap             2018. augusztus 12. 
Egy új élet!. Időről időre el kellene gondolkodnunk hitünk alapvető igazságain. Könnyen hozzájuk 
szokhatunk, és elfelejtünk csodálkozni rajtuk. Isten emberré lett, hogy mi is részesei lehessünk 
életének. Mi, akik ősszüleink bűnének köszönhetően halálra voltunk ítélve, Isten kegyelméből új életet 
nyertünk; életet, mely soha nem ér véget.  
 
ÉNEKEK:  Bevezetés: 226.   Felajánlás: 226.   Áldozás: 132.  Kivonulás: 152. 

  
OLVASMÁNY: 1 Kir 19, 4-8 

 Az angyali kenyér erőt ad Illés prófétának hogy eljusson az Isten hegyére. Illés 
próféta a pusztába menekül a hitetlen király haragja elől. De Isten megmutatja, hogy 
ott is vele van. Segíti, hogy eljusson az ,,Isten hegyéhez'', ahol Izrael a 
kinyilatkoztatást kapta, s ahol meggyőződhettek Isten nagy tetteiről. Aki belefárad a 
küzdelembe, annak vissza kell mennie a hit forrásához, ahol megtanulhatja, hogy 
Isten erőt tud adni a küldetés teljesítéséhez 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: 33, 2–3. 4-5.   4g. tónus 

 Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!  
Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam. 
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek. 

 Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr! 
Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. 
Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből 

. Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr! 
 

SZENTLECKE:  Ef 4, 30-5, 2 
 Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket! A keresztény ember egyik 

kiváltsága az, hogy magán hordozza a Szentlélek pecsétjét, amelyet a keresztségben 
kapott. Hivatása az, hogy lelki ember legyen, s azt az erények gyakorlásával kifelé is 
igazolja. Ehhez a hivatáshoz nem illik a harag, a gyűlölet, az elkeseredés. A közösség 
szellemének is a jóságot, a türelmet és a megbocsátást kell tükröznie. A szeretetnek 
abból kell táplálkoznia, hogy Krisztus is szeretett bennünket, és szeretetét nem a mi 
érdemeink ébresztették fel, hanem saját irgalma. 

 
 ALLELUJA: Alleluja. 5 szám 5 tónus 

 Jézus mondja: + ,,Én vagyok az égből szállott élő kenyér, * aki eszik ebből a kenyérből, 
örökké élni fog.'' Alleluja. 

 EVANGÉLIUM: Jn 6, 41-51 
 Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Isten fenntartja magának a jogot, hogy 

természetfeletti dolgokat kinyilatkoztasson. Arra kell gondolnunk, hogy ő 
természetfeletti célra akar elvezetni bennünket. a feltámadásra és az örök életre. Ezt 
csak akkor teheti meg, ha van hozzá ereje. A csodák éppen ezt a hitet készítik elő. A 
titkok elfogadásával kifejezzük engedelmességünket és felébresztjük a vágyat az égi 
javak után. Az Oltáriszentség, mint a hit titka, így alakítja lelkületünket. A ,,mennyből 
alászállott kenyér'' hatásaiban is felfelé mutat. 

Ünnepek a hét folyamán: Augusztus15. szerda  Nagyboldogasszony 

Augusztus18. csütörtök Szent Ilona 
Lelki áldozás formája: 
1. Tartson bűnbánatot, különösen azok fölött a bűnök fölött, amelyeket az utolsó szentgyónása óta  
    elkövetett. 
2. Indítsa fel a hitet az Oltáriszentségben a jelenkévő Krisztus iránt valamint az imádást és a szeretetet. 

3. Ezen megfontolások önként megteremtik a vágyat a szentáldozás után. 
4. Kérje Istent, gyógyítsa meg lelkét. Ha nem tud áldozni, kérje hatalmának és jóságának  
    erejét, melynek nincs határa. 
5. Azzal a biztos tudattal, hogy megkapja Jézustól, amit kért (örökre vele akar maradni), köszönje  
    meg,  hogy az Oltáriszentségben ilyen csodálatos értéket, kincset kapott. 

Ima: Édes Jézus! Tiszta szívemből hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a 
legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban imádlak és szeretlek.  Égő vággyal 
vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe. 
Egyesülök Veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna. Egészen Neked ajánlom, 
szentelem magam. Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak Tőled! 

A nyári pihenés ideje van: 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! 
 Augusztus 19-én, a Kurátor Testület megrendezi a hagyományos Szent István pikniket a rawdon-i 
Szent István-Parkban.  Ezen a napon hálát adunk és megemlékezünk államalapító királyunkról, aki 
hazánkat a kereszténységre építette, és Európa második alkotmányát adta. Az ünnepi szentmisét de. 
11 órakor tartjuk meg.  A pikniken lesznek hagyományos magyar ételek, továbbá fociversenyt is 
szervezünk. A Kurátor Testület tombolatárgyakat kér, melyeket sorsolni lehet a tombolán.  

Mindenkit szeretettel várunk! 
 A Piknik miatt a Magyar Otthonban a szentmise szombaton, aug. 18-án 17:00 órakor lesz 
megtartva. 

  

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:      62.00  
                                                                      Borítékban:     530.00 

           ISTEN FIZESSE MEG 

MISESZÁNDÉKOK: 
 Augusztus  12.   8:00   
     11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
       18.     8:00 + 
     17:00  Magyar Otthonban 

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 

 
 

„A szentmisében...az emberi történet legmélyebb eseménye ismétlődik meg. Több, 
mint amit a művészet vagy emlékezet, vagy bármi helyszíni szemle a múltból 

felidézhet. Ami megtörtént, újra és újra maga az történik meg itt: isten agóniája és 
megváltó kereszthalála.”  

(Pilinszky János:A mélypont ünnepe. Szépirodalmi Kiadó Budapest, 1984, 301. 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=QCmXK-RVGMU&feature=push-u-sub&attr_tag=ENu0eCle94BFIUz5%3A6  

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=QCmXK-RVGMU&feature=push-u-sub&attr_tag=ENu0eCle94BFIUz5%3A6

