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Irgalmatlan világban nehéz időket élünk. A jó és a rossz közti harc erőteljesen folyik 
minden egyes lélekért. Sokszor az ügyünkért való küzdelem reménytelennek tűnik. A 
győzelem titka viszont egyértelmű: bízni Krisztusban. Ha merünk az Úrban bízni, és 
Jézusnak felajánljuk életünket, akkor nincs mitől félnünk, hiszen semmi sem szakíthat el 
bennünket az Ő szeretetétől. Bizalommal éljünk hiteles keresztény életet, hogy mások is – 
példaadásunk által – merjék életüket Krisztusra bízni az örök élet reményében. 
 
OLVASMÁNY  Izajás próféta könyvéből (Iz55, 1-3). Jöjjetek és egyetek. Izajás próféta 

által az Úr kéri a választott népet, hogy ne haszontalan dolgokra 
pazarolják idejüket és erejüket. Forrásaikat arra fordítsák, ami az Úrhoz 
vezeti őket.  

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (144, 8-9. 15-16. 17-18.) 5. tónus 

 
Válasz: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket. 
 
Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő. 
Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez. 
 
Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket. 

 
Mindenkinek szeme bízón rád tekint, * és te enni adsz nekik kellő időben. 
Megnyitod kezedet, * és javaiddal eltöltesz minden élőt. 
 
Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket. 

 
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm8, 35. 37-39). 

Semmiféle teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől. 
Szent Pál határozott üzenetet ad a római híveknek: ne féljetek! Ha valóban 
elkötelezték magukat Jézushoz, akkor nincs olyan teremtett dolog, ami 
elszakíthatná őket Krisztus szeretetétől.  

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Nem csak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével 
is, mely Isten ajkáról való. Alleluja. 8. tónus 

  
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt14, 13-21). Mindannyian ettek, és jól is laktak. 

Jézusnak az emberek iránti viselkedése kifejezi az Atya magatartását. A 
kenyérszaporítás csodájának képe kettős tartalmú. Egyrészt jelzi, hogy 
Jézus elsősorban tanít, hirdeti Isten országát, az üdvösséget, másrészt 
rámutat arra, hogy földi bajainkat sem nézi érzéketlenül. Ígéretet tett, hogy 
aki keresi Isten országát, annak megadja a szükséges földi feltételeket is. 
Megvan a hatalma, hogy a föld javait megsokasítsa. A tanítványoknak adott 
felszólítás: ti adjatok nekik enni, szintén azt célozza, hogy az Egyház 
legyen szeretetközösség, ahol a lelki és a testi javak iránt megvan a 
felelősség. 

 

 

 

Kinyitottuk templomunkat az egészségügyi szabályok betartásával. Ezen belül a templom 

méretének megfelelő számban a szociális távolság megtartásával (2 méter) vehetünk részt 

a szentmisén. 

 

• 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: 

 
Július 19. vasárnapi adományok: 

Persely: 12 $ 
Boríték: 947 $ 

Július 26. vasárnapi adományok:  
Persely 46 $ 

Boríték: 625 $ 

 

 

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

 

 
         10 950$ 

ISTEN FIZESSE MEG! 

 

MISESZÁNDÉKOK: 
augusztus 2. 

 

 
Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
+Galankó Rózsa szándékára 
+Szeretteimért – Rácz László 

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 
 

Könyörgés 
 
Uram! 
Nem magamért imádkozom. 
Ez a legnehezebb imádság. 
Nagy terhem van, 
A népemet hozom. 
Már meginognék, mint a nádszál. 
De erőt ölt belém a bizalom. 

Láncszem vagyok. 
Veled imádkozik a népem: 

A magyarok a földön és az égben. 
A láncot tartják erős angyalok, 
Imádkozik az ország. 
Hozzád emeli, Isten, e nép arcát 
És színed elõtt könyörögve ellép. 
Uram! 
Az egyetértés nagy kegyelmét 
Add meg nekünk, add meg nekünk. 
Legyen az mindennapi kenyerünk! 

(Erőss Alfréd) 
 

A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy. Mégis tedd a jót! 
 (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 
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http://www.magyarplebania.com/

