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Az ember sokszor úgy vélekedik önmagáról, hogy ő különbséget tud tenni a jó és a 
rossz között. Sőt, úgy gondolja, hogy az ember arra hivatott, hogy meghatározza, mi a jó 
és mi a rossz. Sajnos, mi keresztények is beleesünk ebbe a csapdába. Azonban Isten a 
legfőbb hatalom és törvényhozó, akihez alkalmazkodnunk kell. Ő azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön, és elküldi Szent Lelkét, aki lelkiismeretünkön keresztül megmutatja a 
helyes utat.  

 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 223;      Felajánlás: 144;    Áldozás: 126;    Kivonulás: 191. 
 

OLVASMÁNY  a Bölcsesség könyvéből (Bölcs 12, 13. 16-19). Isten alkalmat ad a bűnök 
megbánására. Az ószövetségi üdvrend eseményei is elmélyítették Isten 
ismeretét. A bölcsességi irodalom már mély meglátásokhoz jutott. Itt 
három gondolattal találkozunk: Mivel Isten mindennek az ura, azért 
mindent kímélettel kezel, mint sajátját. Erejét csak akkor mutatja meg, ha 
nem hisznek hatalmában. Bár hatalom van a kezében, mégis irgalmas az 
emberhez, vagyis hatalmát boldogításra használja. 

 

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

Válasz: Urunk, édes Istenünk, * mennyire jó vagy hozzánk! 
 
Uram, te szelíd és jóságos vagy, * nagy irgalmú mindazokhoz, akik hívnak 
téged. 
Hallgasd meg, Uram, imádságom, * figyelj könyörgésem szavára. 
 
Urunk, édes Istenünk, * mennyire jó vagy hozzánk! 

 

Eljön minden nemzet, melyet csak alkottál, * imádva borulnak le előtted, 
Uram, és nevedet áldják. 
Mert nagy vagy és csodákat művelsz, * egyedül te vagy az Isten. 
 
Urunk, édes Istenünk, * mennyire jó vagy hozzánk! 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm8, 26-27).  
A Szentlélek könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető A 
Róm 8. fejezete a megváltás gyümölcseit sorolja fel. Ide tartozik a 
Szentlélek kiárasztása is, aki kiegészíti, ami belőlünk hiányzik. Magunktól nem 

tudunk helyesen imádkozni, nem tudjuk, mit és hogyan kell kérni. Azért ő szavakba 

nem foglalható indíttatásokat ad. Belénk oltja Isten gyermekeinek tudatát, bizalmát, 
egyszerűségét. Ô tanít meg arra, hogy legfőbb vágyunk Isten akaratának 
megtétele legyen. 

 

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

 

EVANGÉLIUM  Szent Máté könyvéből (Mt13, 24-43). A jók és a rosszak szétválasztása 
az ítélet napján következik be. Mind a búza, mind a konkoly azonos földbe lett vetve, és együtt 

szárba szökkentek és növekedtek. Csupán aratáskor lett a konkoly elégetve, a búza pedig a 
magtárakba helyezve. 

 

Értesítjük a kedves Híveket, hogy Montreál Egyházmegye Püspöksége jóváhagyta, hogy 

kinyissuk templomunkat az egészségügyi szabályok betartásával. Ennek értelmében a 

templom méretének megfelelően a szociális távolság megtartásával (2 méter) megfelelő 

számban vehetünk részt az első szentmisén. Mivel templomunk nagy, ezért lehetőség van a 

kedves Hívek fogadására. Az első szentmisét Pierangelo Paternierie atya fogja celebrálni. 
 

Szabolcs atya kinevezése a Magyarok Nagyasszonya Egyházközségben lejárt. Megfontolván 

Isten előtti életútját, a családi élet mellett döntött. Köszönettel tartozik mindazoknak, akik 

szolgálatát támogatták az elmúlt években. Imáiban és szeretetével a közösség tagjaival marad. 

 

• 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. 

  

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 19. 

 

 
Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
+Galankó Rózsa szándékára 
+Faragó Istvánért – Faragó család 

Az elkövetkezendõ hetekre elõjegyzett miseszándékok a mindenkori vasárnapi nagymise során 
kerülnek felajánlásra. 

 

mailto:magyaraplebania@videotron.ca


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 
 

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 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 12.) prédikáció: https://www.youtube.com/watch?v=-9BHzl_LCuE 
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