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Álljatok készen! – Urunkra Várunk Minél jobban megismerjük múltunkat, minél inkább 
hatalmunkba kerítjük a jelent, annál bátrabban nézünk a jövőbe. A jövőbelátás napjainkban 
nem csak a próféták és regényírók kiváltsága. Az úgynevezett futurológia, a jövőkutatás 
tudományos alapokra támaszkodik. Elbizakodásra még sincs okunk, mivel az emberiség 
jövője sok, előre nem látott körülménytől függ. A szabadság, a választási lehetőség többféle 
emberi magatartást eredményezhet. Korunk tudósai már arról is beszélnek, hogy génikus 
adottságaink megváltozásával természetünk is átalakulhat. Ezek a tények szerénységre 
intenek, és bizonyos aggodalmakat ébresztenek szívünkben. Már csak azért is, mert egy 
tucat kobalttal élesített hidrogénbomba elpusztíthatja a földi életet. 
 
ÉNEKEK:   Bevonulás: 227;      Felajánlás: 221;       Áldozás: 114;           Kivonulás: 293. 
 
OLVASMÁNY  a Bölcsesség könyvéből (Bölcs18, 6-9). Isten előre jelezte választott népének az 

egyiptomi rabságból való szabadulás éjszakáját.  Izrael népe így felkészülten 
várta a kivonulás óráját. A kinyilatkoztatással Isten bölcsessége is kiáradt a hívő 
emberekre. Ennek példája az Egyiptomból való kivonulás. Amíg ellenségüket 
csapás sújtotta, a hívő nép virrasztott, és várta a kivonulás jelét. A virrasztás és 
Isten útjának keresése azóta is az igazi bölcsesség jele. A hívő embert nem találja 
készületlenül a számadás napja. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (32,1 és 12. 18-19 20 és 22)  5. tónus 
 

Válasz: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott. 
 
Örvendezzetek, igazak, az Úrban, * a szentekhez dicséret illik. 
Boldog a nemzet, amelynek az Úr az Istene, * a nép, amelyet örökségül 
választott magának. 
 
Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott. 

 
Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában. 
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején. 
 
Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a zsidókhoz írt levélből (Zsid11, 1-2. 8-19). A hit hősei abba 

az országba vágyódtak, amelyet nem emberkéz épített. A Zsidó levél 
olyanoknak szól, akik elfáradtak az üldöztetésben és szenvedésben. A szent 
szerző rámutat arra, hogy a hit Isten igazmondásán nyugszik, a remény pedig az ő 
erejére és hűségére támaszkodik. Amit hiszünk és remélünk, azt még nem 
birtokoljuk, az még a jövő ajándéka. A régi szövetség nagyjai is a hitben és a távoli 
remény várásában éltek, s kitartottak hűségesen Isten szolgálatában. Példájuk 
mindenkit buzdíthat. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Virrasszatok és álljatok készen, *mert nem tudjátok, 
hogy az Emberfia mikor érkezik. Alleluja. 2. tónus 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk12, 32-48). Mindig álljunk készen a végső 
számadásra, bármikor szólít is az Úr! Jézus csupán egy dolgot kér 
tőlünk; a hűséget. Csak Lukácsnál találjuk a ,,maroknyi nyáj'' megjelölést. 
Először csak az apostolok csoportját jelentette. Ők kapták a küldetést, hogy 

szétvigyék az örömhírt az egész világra. Itt Jézus megmagyarázza, hogy 
mi lesz sikerük titka. Először adjanak példát arról, hogy az Isten 
országát, az örök életet tartják legnagyobb értéknek. Másodszor 
legyenek éberek, mint a hűséges szolgák, akik tudják, hogy számot kell 
adni viselkedésükről. Az éjjeli virrasztás erőfeszítést követel, így a 
keresztény élet is tele van áldozattal.  

 

Ünnepek a hét folyamán: augusztus  11. vasárnap 

augusztus 13. kedd 

augusztus 15. csütörtök 

 Szent Klára 

 Boldog XI. Ince pápa  

 Nagyboldogasszony 
      

HIRDETÉSEK 

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.  

A Piknik miatt a szentmise a Magyar Otthonban szombaton, augusztus 17-én, 17:00 órakor lesz 
megtartva. 
 

HALOTTUNK 

Augusztus 2-án elhunyt Baka Károly, közösségünk aktív tagja. Nugodjék békében! 
 

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:          108.00 
       Borítékban:          685.00 
       Adomány:          130.00 
          ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 
Augusztus 11.    9:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
             11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         12.          Nincs Szentmise 
         13            8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         14.           8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         15.           8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         16.           8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         17.           8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
            17:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 



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 

 

Szent István intelmeiből 
 

Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen!  

Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess!  

Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál 

ösztönzőjét! 
 

(Szent István felajánlása – pesti ferences templom) 

 
 

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. augusztus 4.)  prédikáció:  

http://magyarplebania.com/blog/2019-evkozi-18-vasarnap-c-ev/ 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
http://magyarplebania.com/blog/2019-evkozi-18-vasarnap-c-ev/

