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Hogy tüzet bocsássak a földre. Ha Jézus azt mondja, hogy tüzet akar bocsátani a földre, akkor azt 
szeretetének tüzére érti. Mondhatnánk azt is, hogy a Szentlélekre gondol. Amikor a Szentírásnak e 
szavait olvassuk, és szívünkkel odafigyelünk, nem tudjuk elkerülni, hogy betöltsön minket Krisztus 
szeretetének szenvedélye és az a vágya, hogy elfoglalja szívünket és mindannyiunkkal egyesüljön. 
Gondoljuk csak meg, hogy Ő nem kicsinyes, amikor eljön, hogy szeretetének ajándékát szétossza. 
Azért jött, hogy életét adja váltságdíjként értünk és üdvösségünkért. Vérét ontotta mindannyiunkért 
bűneink bocsánatára. 

 

ÉNEKEK:   Bevonulás: 183;      Felajánlás:174;    Áldozás: 134;    Kivonulás:284. 
 

OLVASMÁNY  a Jelenések könyvéből (Jel11, 19a 12,1-6a 10). Jeremiást meg akarják ölni, mert 
megjövendölte Jeruzsálem pusztulását. Jeremiás kemény feladatot kap, amikor 
a város pusztulását és az ellenség győzelmét kell bejelentenie. Mindez azért 
történik, mert nem hallgattak Isten szavára. Ellenfelei úgy akarják az isteni 
üzenetet elhallgattatni, hogy a prófétát egy üres kútba vetik. A király mégis 
meggondolja magát, és három nap múlva kiszabadítja. Jézus ellenségei is így 
akarták Isten országát megakadályozni, de az isteni szó ott is valóra vált. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (44, 10bc 11. 12ab 16.)  5. tónus 
 

Válasz: Uram, jobbodon áll a királynő, * arannyal átszőtt ruhában. 
 

Jobbodon áll a királynő, * Ofir aranyával ékesítve. 
Halljad, leányom, figyelj szavamra, * felejtsd el népedet és atyád házát. 
 
Uram, jobbodon áll a királynő, * arannyal átszőtt ruhában. 

 
Szépséged kívánja a király, * mert ő a te urad, hódolj előtte. 
Ujjongó örömmel vonulnak, * bevonulnak a király házába. 
 
Uram, jobbodon áll a királynő, * arannyal átszőtt ruhában. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor15, 20-27c). 
Türelemmel és állhatatosan vívjuk meg az életben ránk váró küzdelmeket. Az 
Ószövetség nagyjai a keresztény ember számára is lehetnek a hit példái. Az igazi 
mintakép azonban Jézus Krisztus, aki nem ragaszkodott istenfiúi dicsőségéhez, 
hanem vállalta a vezeklő földi életet a világ bűneiért. Számunkra ő a ,,hit 
kezdeményezője és bevégzője''. Ő nemcsak példát mutatott, hanem benne meg is 
valósult az üdvösség, amit hiszünk és remélünk. Ezért a hitért érdemes áldozatot 
hozni. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Máriát fölvette az Úr a mennybe. * Örvendezik az angyalok 
kórusa. Alleluja. 2. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk1, 39-56). Krisztus evangéliumának sokan ellene 
mondanak. Innen támad a sok szakadás és békétlenség a világon. Jézus azzal 
jellemzi működését, hogy ,,tüzet hozott a földre'', tehát olyan valamit, amiben belső 
erő van, és amit tudni kell kezelni, különben az ember megégeti magát. A tűz 
melegít és világít, de lehet ijesztő is. Aki Jézust követi, annak számolni kell azzal, 
hogy esetleg ellentétbe kerül rokonaival vagy népével. Valóban, később a zsidók 
és a pogányok is üldözték azokat, akik Krisztushoz szegődtek. Az embernek el kell 
döntenie, hogy mit várhat Krisztustól, és mit az emberektől. 

 

Ünnepek a hét folyamán: 
augusztus 20. kedd 

augusztus 22. csütörtök 

augusztus 24. szombat 

 Szent István király 

 Boldogságos Szűz Mária királynő 

 Szent Bertalan apostol 
 

HIRDETÉSEK 

Augusztus 1. és 11. között 7 cserkészünk vett részt Vezetőképző Táborban (Sík Sándor 
Cserkészpark -Fillmore, NY). Új vezetőink: Fontányi Anna és ifj. Károly István segédtisztek és 
Edvi Diana kiscserkész-őrsvezető. Edvi Róbert, Rátvai Noémi és Szendrei Adrienne sikeresen 
elvégezték a Dobó Tábort. Köszönet Teigler Hanna kiscserkész-őrsvezetőnek, aki segített a 
Kiscserkész Mintatáborban. További jó munkát kívánunk!  
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. 
ELKÖVETKEZENDŐ PROGRAMJAINK 
Szeptember 7.   Veni Sancte (Tanévnyitó szentmise) –közreműködik a Lubilate együttes 
Szeptember 21. Szüreti bál (Kurátor Testület szervezésében 
Október 6. Magyarok Nagyasszonya Templombúcsú és ebéd – közreműködik a Lubilate együttes 
 

HALOTTUNK 

Augusztus 6-án elhunyt Lencsés Ilona, közösségünk aktív tagja. Nyugodjék 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:          74.00 
       Borítékban:          570.15 
       Adomány:          30.00 
          ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 
Augusztus 18.    9:00  +Édesanyámért – id. Várkay Magda 
             11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         19.            Nincs Szentmise 
         20               8:00  +Faragó Istvánért – Faragó család 
         21.              8:00  +Férjemért – Bernáth Klára 
         22.              8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         23.              8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         24.            Nincs Szentmise



Isten áldja meg támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.  

SAINT JUDE THE APOSTLE                                     Hálából SZENT JÚDÁS TÁDÉ                                         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 

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 

 

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 11.)  prédikáció: 

                                         https://www.youtube.com/watch?v=21McMRgYVps 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=21McMRgYVps

