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A szűk kapu Az Úr Jézus rövid ideig tartó tanítói tevékenysége az írások szerint nem volt 
eredménytelen. Sokan megcsodálták bölcsességét, sokan megváltoztatták addigi életstílusukat, és 
egyesek hajlandóak voltak mindent elhagyni érte. Soha ember így még nem beszélt, mondták 
hallgatói. Akadtak már persze akkor is olyanok, akiknek tetszett ugyan Jézus tanítása, de 
megvalósítását lehetetlennek tartották. Legvakmerőbb reményeiket is megszégyenítő ígéreteit 
kételkedve fogadták, kemény beszédnek minősítették. Úgy vélték, hogy Jézus túl magas mércét állít 
követői elé, és az üdvösséget elérhetetlen magasba helyezi. Így vélekedtek hallgatói is, akik a mai 
evangéliumban fölteszik neki a kérdést: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? 
 
ÉNEKEK:   Bevonulás: 223;      Felajánlás:220;    Áldozás: 135;    Kivonulás:195. 
 

OLVASMÁNY  Izajás próféta könyvéből (Iz 66, 18-21). A próféta arról jövendöl, 
hogy a Messiás idejében a pogány népek megtérnek Isten országába. Már az 
ószövetségi kinyilatkoztatásban megtalálható az üzenet, hogy Isten az üdvösség 
örömhírét minden embernek szánta. A próféta ezt akkor hirdeti, amikor a nép a 
fogságból hazatér, és szegényes körülmények között építi fel újra hazáját, s nem 
álmodhatott dicsőséges földi jövendőről. Isten megmutatja, hogy a pogány népeket is 
be tudja vonni tervének megvalósításába. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (116, 1. 2.)  4g. tónus 
 

Válasz: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! 
Dicsérjétek az Urat, minden népek, * magasztaljátok őt minden nemzetek. 

 
Hívek: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! 

 
Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! 

 
Mert erős rajtunk az ő irgalma, * és az ő hűsége örökké megmarad. 

 
Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! 

 
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 12, 5-7. 11-13). ,,Akit az Úr szeret, megpróbálja azt.'' 

A földi élet bajait és szenvedéseit nem szabad általánosan úgy felfogni, mint Isten 
büntetését. Inkább úgy kell venni őket, mint a küzdelem lehetőségeit. A megpróbáltatás 
arra késztet, hogy erősítsük hitbeli meggyőződésünket. Ha Istent atyának nevezzük, 
akkor meg kell érteni, hogy ő nevelni akar. Csak a türelemben tanuljuk meg a kitartást 
és a megbocsátást. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Jézus mondja: † „Vegyétek magatokra igámat, és 
tanuljatok tőlem, * mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Alleluja. 2. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 13, 22-30). Isten országában napkelettől 
napnyugatig mindenkinek helye van. Az evangélista itt három kijelentést gyűjt össze. 
Az első az, hogy ne az üdvözültek és a kárhozottak számáról töprengjünk, hanem 
igyekezzünk a szűk ajtón bejutni. Gondoljunk arra, hogy az üdvösség megszerzése 
összeszedettséget, önmegtagadást követel. A második figyelmeztetés az, hogy 
egyszer mindenki számára bezárják az ajtót, tehát addig törekedjünk előkészülni, amíg 
időnk van. Nem a származás és a fogadkozás számít, hanem a kötelesség teljesítése. 
A harmadik kijelentés az, hogy Isten nincs lekötelezve senkinek, tehát nem bízhatjuk el 
magunkat. Irgalmában kell bízni, de ez a bizalom sarkaljon tettekre. 

 

Ünnepek a hét folyamán: augusztus 27. kedd 

augusztus 28. szerda 

augusztus 29. csütörtök 

Szent Mónika 

Szent Ágoston püspök 

 Keresztelő Szent János vértanúsága 
  

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A Kurátor Testület megköszöni az önkéntes munkát mindazoknak, akik hozzájárultak a Szent 
István piknik sikeréhez Rawdonban. 

 

Egyházközösségünk köszönettel tartozik Andy Ferkónak adakozásáért. Ebben a hónapban 
biztonsági kamerákkal szerelte fel templomunkat és parókiánkat, Köszönjük a nagy értékű 
adományt. 

 

MEGHÍVÓ 

A református egyházközösség szeretettel hívja közösségünk tagjait az augusztus 25-én 
tartandó újkenyér mini-ebédre. Mivel ezen vasárnap lesz Nt. György Attila utolsó igehirdetése, a 
presbitérium ezzel a mini-ebéddel szeretné elbúcsúztatni lelkészét, és köszönetet mondani neki 
16 éves munkásságáért. 

 

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:            87.00 
       Borítékban:          290.00 
       Adomány:          155.00 
          ISTEN FIZESSE MEG! 

 
MISESZÁNDÉKOK: 
Augusztus 25.    9:00  +Laposnyik Józsefért - család 
             11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         26.          Nincs Szentmise 
         27            8:00  +Joaquim Bras-ért - Angelina 
         28.           8:00  +Kocsis Ferencért - családja 
         29.           8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         30.           8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
         31.           Nincs Szentmise 



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 

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 18.)  prédikáció:  
      https://www.youtube.com/watch?v=_ujJwPP_xok 

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

