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Halljátok! Ebben az evangéliumi részben Jézus kétszer is hallgatásra szólítja fel a tömeget. 
Akkoriban is, akárcsak ma, nehéz volt abbahagyni, amit az ember éppen csinált; félretenni 
az előítéleteinket, gondjainkat és Istenre figyelni. De csak így ismerhetjük meg Isten akaratát 
az életünkben. Jézus most is példázatban beszél. Azt akarja, hogy vegyük a fáradságot 
szavai értelmezésére, és alkalmazzuk életünkben is. Úgy tűnik, Isten minimális elvárása 
velünk szemben ez. Ezáltal az Ige át tudja hatni életünket, s ennek eredményeként mi is jó 
termést hozzunk. 
ÉNEKEK:  Bevonulás: 222;      Felajánlás: 142;    Áldozás: 127;    Kivonulás: 195. 

  
OLVASMÁNY  Izajás próféta könyvéből (Iz55, 10-11). Az eső megöntözi a földet, és 

termővé teszi. Isten szavának nemcsak jelentése van, hanem ereje is: 
végrehajtja, amit tartalmaz. Ez vonatkozik mind az ígéretekre, mind az 
ítélet szavaira. Az eső és a hó hasonlata azt jelenti, hogy Isten szava 
elsősorban áldást hoz, életet fakaszt. Gazdagabbá, tartalmasabbá teszi 
az életet. Hitet, reményt ébreszt, szeretetre hangol, s csak azok számára 
válik ítéletté, akik ellene szegülnek vagy kiforgatják értelmét. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (64, 10abcd 10e-11. 12-13. 14) 5. tónus 

 
Válasz: Jó földbe hullott a tanítás magja, * és termést érlelt. 
 
Meglátogattad és megöntözted a földet, * elhalmoztad bőséges áldással. 
Az egek csatornái megteltek vízzel, * gabonát nevelsz az embereknek. 
 
Jó földbe hullott a tanítás magja, * és termést érlelt. 

 
Előkészíted a földet † barázdáit öntözöd, * göröngyeit elsimítod. 

Fellazítod áztató esőkkel, * és megáldod sarjadó vetést. 
 
Jó földbe hullott a tanítás magja, * és termést érlelt. 

 
SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm8, 18-23). A 

természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A földi baj, 
fájdalom tapasztalati valóság. Az összhang megbomlása az áteredő bűn 
következménye. Az apostol azzal vigasztal, hogy a világnak ez az alakja 
mulandó, nem végleges. A földi szenvedés nem mérhető össze az örök élet 
boldogságával. Az üdvözült ember a maga istengyermeki állapotában már 
a természetben is Isten művét fogja csodálni. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. A jó mag az Isten igéje, Krisztus a magvető, * aki 
reátalál, örökké élni  fog. Alleluja. 8. tónus 

  
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt13, 1-23).  Kiment a magvető vetni. Bár a 

magvető mindenfelé vetette vetőmagjait, csak egy kevés talált jó talajra. De 
az a kevés is százszoros termést hozott. Ugyanígy az Ige, amely kicsi 
táptalajra talál, annak sokszorosát hozza meg. 

 

 
 

Imában kapcsolódjunk össze otthon ebben a rendkívüli időszakban is. 
                  
Értesítjük a kedves Híveket, hogy Montreál Egyházmegye Püspökségérõl megkaptuk a  

folyamatleírást a templomok jövőbeli újranyitásának lépéseiről. Ez négy fázisban fog 

megtörténni. Ha a Püspökség bejelenti az első fázisú nyitást, valamint az egyházközség 

teljesítette maradéktalanul az előkészítő fázis biztonsági feltételeit, csak ez után 

igényelhetjük az első fázisú  nyitást.  
   A templom újranyitásának előkészítő fázisában vagyunk. Még vasárnap nem lesz szentmise. 

Ha segítene szeretne az újranyitás előkészítésében, kérjük, hagyjon üzenetet a plébánia 

üzenetrögzítőjén (514-387-9503) vagy küldjön emailt (magyaraplebania@videotron.ca. 
 

 Az iroda nyitvatartási ideje: kedd és szerda 10:00 és 13:00 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. 

 A miseszándékok felajánlása a kért időben történik meg. 
 

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 a heti adományt. 

Torony felújítására eddig: 

ISTEN FIZESSE MEG! 

0.00------------------------------------60 000$ 

 

      10 950$ 

 

MISESZÁNDÉKOK: 
Július 12. 

 
Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
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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 

GREG ELLERTON 
                  COMMANDES@FAIRMOUNTDELI.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

tomas@drtomasmachan.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. 
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MAGYAROK NAGYASSZONYA 
EGYHÁZKÖZSÉG 

ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS 
OUR LADY OF HUNGARY CHURCH 

 
 

HETI ÉRTESÍTŐ 
 

LICSKÓ SZABOLCS 
plébános 

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 Teráz anya) 

 

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 (2020. július 5.) prédikáció: https://www.youtube.com/watch?v=kGomFJYOccs 
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