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Kihez mehetnénk? Melyik teremtményhez, ideálhoz vagy földi kincshez fordulhatnánk az 
örök élettel szemben? Péter kérdése egy rejtett hitvallás: Te vagy az „Egy és az Egyedüli” 
nincs más, aki hozzád fogható. Ez nem egy őrült kijelentés vagy egy logikátlan 
következtetés. Sokkal inkább abból fakad, hogy Péter elfogad téged, mint Krisztust az örök 
élet hordozóját. A Tibériás tavánál az Atya Jézushoz vonzotta Pétert, és Jézus őt „sziklává” 
emelte, mert megvallotta a hitét. Péter utódai az évszázadok óta erősítik a hitet 
testvéreikben, szüntelenül megvallva: „Te vagy a Krisztus”  
 

ÉNEKEK:  Bevezetés: 226.   Felajánlás: 226.   Áldozás: 132.  Kivonulás: 152. 
 

OLVASMÁNY Józs 24, 1-2a. 15-17. 1b 
 A választott nép megígéri, hogy az Úr lesz az Istene,  és mindig őt fogja 

szolgálni. Az ígéret földjének elfoglalása után Józsue szükségét érzi annak, 
hogy a Sinai-szövetséget megújítsa. Az emberek hamar elfelejtik a régi 
jótéteményeket, amelyekkel Isten kihozta őket Egyiptomból. Új hazájukban 
különben is találkoztak új vallásokkal, bálványimádással, tehát a kísértés még 
nagyobb volt. A hit alapjainak felidézése szükséges az állhatatossághoz. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23          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 5, 21-32 
 A házastársak látható egysége nagy titok:  az apostol Krisztusra és az 

Egyházra vonatkoztatja. Jézus a Megváltó, aki az egész életet megszenteli. 
Ezért kegyelme különösen átfogja az élet forrását, a házasságot és a családot. 
Az apostol arra mutat rá, hogy a házasság nagy titok, mert jelképezi 
Krisztusnak és az Egyháznak felbonthatatlan kegyelmi kapcsolatát. Áldozatával 
és állandó szeretetével Krisztus szenteli meg az Egyházat. Ezt a lelkületet kell 
a házastársaknak is ápolniuk egymás iránt. 

 

ALLELUJA: Alleluja. 5 szám 5 tónus 
 Uram, tanításod lélek és élet, * örök életet adó igéid vannak. Alleluja. 
 

 EVANGÉLIUM Jn 6, 60-69 
 Én Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak! Jézus a hit 

dolgában nem fogad el megalkuvást Az embernek tudomásul kell vennie, hogy 
Isten több, mint a világ, s ő többet nyújthat nekünk, mint amit a természetből 
megértünk. Aki elfogadja, hogy Jézus szava ,,lélek és élet'; az megérti, hogy ő 
magasabb szellemi életet hirdet és képvisel. Nála a földi élet bevezetés az örök 
életbe, amely nem más, mint az isteni életben való részesedés. Amikor tehát a 
hitben döntés előtt állunk, azt kell keresnünk, hogy Krisztus tanításán kívül 
kapunk- e valahol ígéretet az örök életre. 

 

Ünnepek a hét folyamán: augusztus 27. hétfő  Szent Mónika 

augusztus 28. kedd 
augusztus 29. szerda 

Szent Ágoston püspök és egyháztanító 
Keresztelő Szent János vértanúsága 

 

Köszönetet mondunk a Kurátor Testület nevében minden kedves Testvérünknek, aki önkéntes 
munkájukkal hozzájárult a Szent István piknik megszervezéséhez. Isten fizesse meg! 

 

Vasárnap, szeptember 9-én lesz a Veni Sancte (Iskolaévnyitó) ifjúsági szentmise minden 
ifjúsági csoport számára, melyre szeretettel várjuk a csoportok tagjait, vezetőit, tanárait és 
diákjait. Ezen a napon különösképpen imádkozunk értük: legyen sikeres, szerencsés és Isten 
áldásával elhalmozott évük. A szentmisén az ifjúsági együttesünk zenél. Kérjük a kedves gyerekeket, 
hogy erre az alkalomra iskolatáskájukat hozzák magukkal, amelyet a szentmisén meg fogunk áldani.  

Mindenkit szeretettel várunk ünnepségünkre ezen a fontos napon! 

 

Szeptember 22-én, szombaton Szüreti bál a Kurátorok Testülete szervezésében. 

 

Köszönjük egyházközségünk tagjainak a Historia Domus elkészítéséhez eddig nyútott segítséget. Az 
elkövetkezendő hónapban az összegyűjtött anyag rendszerezésén és feldolgozásán dolgozunk.  

  

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. 

 

MISESZÁNDÉKOK: 
 Augusztus  26      9:00 

.     11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
       27.    Nincs szentmise 
       28..    8:00  
       29..    8:00 +Arany Máriáért és Rezsőért – Arany Péter 
       30.    8:00 +Kocsis Ferencért - családja 
       31..    8:00  
 Szeptember 1.    8:00 +Mária születése emlékére 



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 

 
 

„Az imádkozás szent cselekedet; tettekre edz, szenvedélyeinket tisztítja és fékezi, és 
így megszerzi a léleknek az önállóságot és emelkedettséget, mely egyedül képesíti 

arra, hogy Istenhez fordulhasson, színe magaslatáig felszállhasson.” 
(Gr. Széchenyi István Naplójából) 

 

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 (2018. október 18.) prédikáció: https://www.youtube.com/watch?v=80Hu_jFOy-
M&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3 
 

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

4S2 

tomas@drtomasmachan.com 
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