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A lelki élet nehéz helyzeteiben könnyen azt mondjuk, hogy nem tudunk imádkozni, nem 
tudunk semmit sem mondani Istennek. De talán nem is kell mindig beszélnünk! Hiszen 
egyrészt időt kell engedni Istennek, hogy ő is megszólaljon, másrészt pedig Isten jól tudja, 
hogy mire van szükségünk akkor is, ha nem mondjuk el neki. 
 Breton halászok mielőtt kihajóznak a tengerre, a halászat előtt így imádkoznak: 
"Istenem, segíts! Olyan kicsi a hajóm, és oly nagy a tenger!" Milyen csodálatos 
egyszerűség, milyen gyermeki bizalom van ebben a rövid fohászban! Isten nem nagy 
szavakat vár tőlünk, hanem őszinte, hozzá forduló szívet! 

 

ÉNEKEK:   Bevonulás: 221;      Felajánlás:150;    Áldozás: 116;    Kivonulás:189. 
 

OLVASMÁNY  Mózes ötödik könyvéből (Ter18, 20-32). Ábrahám könyörög az Úrhoz, 
hogy ne pusztítsa el Szodoma és Gomorra városát. Isten az 
Ószövetségben elsősorban magáról adott kinyilatkoztatást. Azt is 
megmutatta, hogy kicsoda ő az ember számára. Ábrahám tudja, hogy Isten 
úr és bíró az egész föld felett, aki nemcsak hatalmas, hanem igazságos is, 
és aki az igazat nem úgy kezeli, mint a bűnöst. Továbbá azt is tudja, hogy a 
hívő ember bizalommal fordulhat Istenhez nemcsak a maga ügyében, 
hanem a másokéban is. A közbenjárásnak megvan a gyümölcse. Isten az 
igazak kedvéért megkegyelmez a bűnösöknek is. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8)  12. tónus 
 

Válasz: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem. 
 
Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, *mert meghallgattad ajkam igéit. 
Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok. 
 
Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem. 

 
Szent nevedet mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért. 
Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt 
lelkemben. 
 
Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (Kol2, 12-14). A 
mennyei Atya -- Krisztussal együtt -- minket is életre támaszt. Itt 
szemléltetést kapunk a megigazulás folyamatáról. Amikor a hívő ember 
megkeresztelkedik, az alámerítés jelképezi Krisztus sírba szállását, a vízből 
való felemelkedés pedig a feltámadását. A keresztségben meghalunk a 
bűnnek, hogy Istennek éljünk. Krisztus engedelmessége és kereszthalála 
olyan érték, hogy mellette az ellenünk szóló vádlevél elvesztette erejét. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. A fogadott fiúság Lelkét kaptátok, * általa szólítjuk Istent 
Atyának. Alleluja. 12. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk11, 1-13). Jézus imádkozni tanítja apostolait. 
Az állhatatos imádság meghallgatást nyer. A tanítványok észrevették, 

hogy Jézus imája más, mint amit ők addig ismertek, s ami többnyire a 
zsoltárok ismétlődő imádkozása és éneklése volt. Jézus az Atyával 
beszél, kitárja előtte emberi lelkét. Kérésükre Jézus azzal válaszol, hogy 
a ,,hogyant'' magyarázza. Istent szólítsák atyának, érezzék magukat az 
ő gyermekeinek, igyekezzenek kifejezni előtte hódolatukat, és tárják elé 
igazi emberi kéréseiket. A kitartó kérő imában a hitről és a reményről 
tesznek tanúságot. 

 

Ünnepek a hét folyamán: július 29. hétfő 

július 31. szerda 

augusztus 2. péntek 

Szent Márta 

Loyolai Szent Ignác 

Vercellio Szent Özséb; Szent Péter Julián 
 

HIRDETÉSEK: 

Augusztus 2. első péntek.  Ezen a napon havi szentségi áhitatunkat megtartjuk, reggel 7:00 órai   
                                          kezdettel a reggel 8:00 órai miséig. 

Augusztus 18-án, 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. 11:00 órakor tartjuk a Parkban. Lesznek hagyományos magyar ételek, továbbá fociversenyt is 
szervezünk, 3 fős csapatokból. A csapatokat a piknik napján lehet benevezni. A Piknik miatt a 
Magyar Otthonban a szentmise szombaton, augusztus 17-én, 17:00 órakor lesz megtartva. 
 

Loyolai Szent Ignác napi imája 

Krisztus lelke, szentelj meg engem!  Szent sebeidbe rejts el engem! 
Krisztus teste, üdvözíts engem!  Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! 
Krisztus vére, ihless meg engem!  A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! 
Krisztus oldalából folyó víz,   Halálom óráján hívj magadhoz engem! 
moss tisztára engem!    Add, hogy eljussak hozzád, 
Krisztus kínszenvedése,   és szentjeiddel dicsérjelek téged, 
erősíts meg engem!    mindörökkön-örökké. 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!   Ámen. 
 

 
ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:    Perselyben:          37.00 
       Borítékban:        842.00 

          ISTEN FIZESSE MEG! 

 
MISESZÁNDÉKOK: 
Július        28.     9:00 +Dőri Tamásért - családja 
             11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora  
        29.          Nincs Szentmise 
        30.           8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
                  31.             8:00 +Margaret Locke-ért – nieces & nepheus 
Augusztus 1.     8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
          2.    8:00  Szeretteimért – Rácz László 
          3.   8:00 +Orosz Pál & +Kovács János – Laj család 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

514.426.4228 
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

  

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 

Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

 

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 

 

Egyedül érted, Istenem 
 

Uram! Vedd életemet a kezedbe és tedd vele azt, ami neked tetszik. Ezentúl nem utasítom el 

magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amiket beleszõttél az életembe. Elég, ha 

azt tudom, minden dicsõségedre szolgál, minden terved jó. Mert minden szeretet, csak 

önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent 

akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a te dicsõségedre 

lobbanjon! Csak ezért éljek! És töltsd be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával és 

egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény 

szentségéért, hanem egyedül érted, Istenem! 

(Thomas Merton) 
 

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 (2019.  július 21.)  prédikáció:  
https://www.youtube.com/watch?v=5ghqXkMgVUI&feature=em-uploademail 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5ghqXkMgVUI&feature=em-uploademail

