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Sokszor vakon járunk ezen a földön. Keressük az értékeket, a kincseket, és mindent
megteszünk, hogy minél több anyagi javakra tegyünk szert. Azt gondoljuk, hogy így
megtaláljuk az élet boldogságát. De ez addig nem válik be, míg a mennyei kincseket meg
nem találjuk. Isten azért teremtett bennünket, hogy boldogok legyünk. De ezt az igazi
boldogságot nem a földi javak adják meg, hanem csakis az isteni. Mint ahogyan bölcs
Salamon tette, mi is mondjunk le a puszta földi becsvágyakról és önző tervekről, hogy
nyitott szemmel találjuk meg az örök élet kincseit és az igaz boldogságot.
OLVASMÁNY

a Királyok első könyvéből (1Kir3, 5. 7-12). Trónra léptekor Salamon
bölcsességért könyörög. Salamon bölcsességet kért Jahvetól, hogy
igazságosan tudjon uralkodni és szolgálni tudja az ő népét. Mivel nem
önző kéréssel fordult az Istenhez, az Úr megadta neki a bölcsesség
kegyelmét.

Értesítjük a kedves Híveket, hogy Montreál Egyházmegye Püspöksége jóváhagyta, hogy
kinyissuk templomunkat az egészségügyi szabályok betartásával. Ezen belül a templom
méretének megfelelő számban, a szociális távolság megtartásával (2 méter) vehetünk részt a
szentmisén. Mivel templomunk nagy, ezért lehetőség van a kedves Hívek fogadására. A
szentmisét Jean-Marie Bilwala atya fogja celebrálni.

• Az iroda nyitvatartási ideje: kedd és szerda 10:00 és 13:00 óra között.
• Az irodai ügyintézésekkel kapcsolatban, kérjük a kedves Híveket, hogy telefonon hagyjanak
üzenetet (514-387-9503) VAGY e-mailben üzenjenek (magyaraplebania@videotron.ca).
Lehetőség szerint kapcsolatba lépünk Önökkel.
KURÁTOR TESTÜLET - GYŰLÉS
Július 29-án, szerdán 18:00 órakor a Kurátor Testület gyűlést tart. Minden tagot szeretettel
várnak!


VÁLASZOS ZSOLTÁR: (118, 57. 72. 76-77. 127-128. 129-130) 4. tónus
Válasz: Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem!
Hittel vallom: † az az én osztályrészem, Uram, * hogy igéidet megtartsam.
Drágább nekem ajkad törvénye * sok ezer aranynál, ezüstnél.
Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem!
Vigasztalásomra legyen irgalmad, * amint szolgádnak megígérted.
Irgalmasságod éltessen engem, * mivel törvényed az én gyönyörűségem.
Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem!
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm8, 28-30). Isten eleve
arra rendelt minket: Aki Istent szereti, és Isten akaratát teszi, az elnyeri
Isten dicsőségét. Isten arra rendelt minket, hogy Krisztus képmását öltsük
magunkra.
ALLELUJA:

Alleluja. Alleluja. Áldalak téged, Atyám, mennyek és földnek Istene, * mert
feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Alleluja. 8. tónus

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt13, 44-52). Isten országa többet ér minden
földi kincsnél. Az elrejtett kincs és a drágagyöngy hasonlata az Isten
országának egyedülálló értékét emeli ki. Azzal mindent meg lehet nyerni,
és nélküle mindent el lehet veszteni. A hit vezetése alatt meg kell
tanulnunk, hogy az üdvösséget és Isten dicsőségét a legnagyobb értéknek
tekintsük, és hogy tudjunk érte áldozatot hozni. A hálóról szóló hasonlat az
ítéletre figyelmeztet. Egyszer majd megtörténik a különválasztás, tehát
idejében kell állást foglalni, hogy hová akarunk tartozni.


Loyolai Szent Ignác napi imája
Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!

Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.


Bár sokan anyagilag érintve vannak a
rendkívüli helyzet által, aki megteheti,
postán küldje be heti adományát.

Torony felújítására eddig:
0.00------------------------------------60 000$

ISTEN FIZESSE MEG!
10 950$

MISESZÁNDÉKOK:
július 26. Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora
+Galankó Rózsa szándékára
Szeretteimért – Rácz László
Az elkövetkezendõ hetekre elõjegyzett miseszándékok a mindenkori vasárnapi nagymise
során kerülnek felajánlásra.

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

FOYER HONGROIS INC.

MAGYAROK NAGYASSZONYA
EGYHÁZKÖZSÉG

Kati Udvarhelyi

SOCIAL CLUB

gestionnaire

ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS
OUR LADY OF HUNGARY CHURCH

2580 St-Jacques O.
Montreal, Québec
H3J 2M8
Tél. : (514) 934-1777
Fax : (514) 934-4848

3483 BOUL. ST. LAURENT
MONTRÉAL, QC. H2X 2T6
TÉL. : (514) 288-7966
FAX. : (515) 288-7993

HETI ÉRTESÍTŐ

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
GREG ELLERTON

514.426.4228
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 4S2
tomas@drtomasmachan.com

COMMANDES@FAIRMOUNTDELI.COM

Ez a hirdetési felület
bérelhető
a templom javára.
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.

Imádság test és lélek egészségéért
Uram, ha lehetséges, adj nekem testi egészséget, hogy épp szervekkel
szolgálhassak neked! Adj nekem, Uram, egyenes lelket, hogy lássam, mi a jó és
helyes. Ne féljek a gonoszság támadásától és minden ügyemet rendbe tudjam
szedni!
Adj nekem, Uram, készséges lelket, mely sohasem unatkozik, nem panaszkodik,
nem kesereg és nem érzékenykedik! Segíts, hogy ne törődjem mértéken felül azzal
a valakivel, amit „Én”-nek hívnak! Adj, Uram, humorérzéket! Segíts, hogy értsem a
tréfát, hogy vidám legyek és másokat is fel tudjak vidítani! Ámen.
(Morus Szent Tamás)
Senkit ne eresszetek útjára úgy, hogy jobbá és boldogabbá ne tennétek!
(Kalkuttai Szent Teréz anya)
Cím
Tel.:
Fax:
Email:
Honlap:

90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4
514 387 9503
514 387 8912
magyarplebania@videotron.ca
www.magyarplebania.com

Templomunkban korábban elhangzott vasárnapi prédikációkat a következő linken találhatunk:
https://www.youtube.com/channel/UCbQSvMJD7HlSYWFd8pbfL9Q/videos

