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Bízzatok Krisztusban! Péter mindegyikünknek feladja a leckét, hogy hogyan kell bíznunk
Krisztusban. Nem tétovázik, a bikát a szarvánál ragadja meg; világosan megvallja hitét, hogy Jézus
Isten Fia. Nagy dolog volt kimondani, hogy Ő az Isten. Ezáltal Péter megnyitotta önmaga számára a
valódi életet, azonban ezzel a vallomással mindenekelőtt azt nyilatkoztatta ki, hogy akit a mi Urunk
Egyházának vezetőjéül szán, annak a Szentlélek vezetése alatt kell állnia. Péter megmutatja nekünk,
hogy nekünk is határozottnak és megbízhatónak kell lennünk. Jézus elégedett volt Péter válaszával,
és nagyon vágyik arra, hogy a mi válaszunkat is hallhassa. Ugyanaz a Lélek, aki Pétert
megvilágosította, minket is megvilágosít és segít, ha hűségesek maradunk hozzá a hitben.

ÉNEKEK:
OLVASMÁNY

Bevonulás: 229;

Felajánlás:143;

Áldozás: 135;

Kivonulás:284.

Izajás próféta könyvéből (Iz 22,19-23). Az Úr az ő szolgájának, a
Messiásnak a vállára teszi le Dávid házának kulcsát. Az Ószövetségben
vannak olyan események, amelyeket az apostoli igehirdetés előképnek fogott fel.
Isten a prófétákon keresztül beleszólt a nép életébe, és a hatalom gyakorlásának
módját is ellenőrizte. Itt a kulcsok hatalma előképe Péter hatalmának..

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (137, 1-2a. 2bc-3. 6 és 8bc) 12. tónus.
Válasz: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait!
Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, * mert meghallgattad ajkam igéit.
Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait!
Szent nevedet mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért.
Mely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt lelkemben.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait!

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 11, 33-36). Őbelőle, őáltala
és őérte van minden! Aki a hit szemével nézi az üdvtörténet eseményeit, az Isten
bölcsességét, végzéseit, útjait úgy látja, mint titkot, amelybe az értelem nem képes
behatolni. Egy dolog világos marad. Isten mint irgalmas Atya áll szemben a gyarló
emberrel. Ô senkinek nem adósa, mindenkitől független, hiszen tőle van minden,
mégis minden a célhoz akar vezetni. Az ember csak hódolattal tekinthet a
gondviselés megnyilatkozásaira.

ALLELUJA:
4. szám 4 tónus Te Péter vagy, azaz kőszikla, + és én erre a sziklára építem
Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Alleluja.
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (16, 13-20). Te Péter vagy, és én neked adom a mennyek
országának kulcsait. Tanítása és csodái alapján Jézus joggal tette fel a kérdést,
hogy kinek tartják ôt. Péter válaszából és Jézus magyarázatából kitűnik,hogy a hit
az Isten Fiában csak kegyelmi ajándék lehet, nem az emberi képesség
eredménye. Jézus ezt a hitet akarja megszilárdítani az Egyházban. Pétert
sziklaalappá teszi, ezért megrendülés nélkül fogja hordozni a hitet. Egyben
hatalmat ad neki, hogy ezt a hitet kifelé, az Egyház közösségében is láthatóvá
tegye. Ô elég erősnek érezte magát arra, hogy az Isten országának ügyét gyarló
emberekre bízza.


Templomunkban az egészségügyi szabályok betartásával, a templom méretének megfelelő
számban (a szociális távolság megtartásával) vehetünk részt szentmisén. (A templom
befogadóképessége 100 fő.)

Temetés alkalmával lehetőség van magyar nyelvű imádságra is. Ezt a kérést az irodában jelezzék.

Augusztus 23-án az egyházközség vásárt rendez A TORONY FELÚJÍTÁSÁRA.
Az elkészített ételeket csak elvitelre árulják.
(Árak: gulyásleves 12$, lángos: 3 $, fánk darabja 1 $ / egy tál fánk 8$).



Augusztus 26-án, szerdán 18:00 órakor a Kurátor Testület gyűlést tart. Minden tagot szeretettel
várnak!

• 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.
ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:
Perselyben:
16.00 $
Borítékban:
470.00 $
ISTEN FIZESSE MEG!

Torony felújítására eddig:

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

10 950 $

MISESZÁNDÉKOK:
Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora
+Galankó Rózsa szándékára
+Joaqim Bras-ért – Angelina
+Pál család tagjaiért – családja
+Horváth család tagjaiért - családja
Az elkövetkezendõ hetekre elõjegyzett miseszándékok a mindenkori vasárnapi nagymise során
kerülnek felajánlásra.
augusztus 23.

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

2020. augusztus 23.

SAINT JUDE THE APOSTLE

MAGYAROK NAGYASSZONYA
EGYHÁZKÖZSÉG

FOYER HONGROIS INC.
Kati Udvarhelyi

ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS
OUR LADY OF HUNGARY CHURCH

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

SERVING THE MONTREAL HUNGARIAN
COMMUNITY
PO BOX 442 WESTMOUNT STATION
WESTMOUNT, QC H3Z 2T5

KATALIN SIMON
PRESIDENT

HETI ÉRTESÍTŐ
PIERANGELO PATERNIERI,
plébános

HUNGARIA
SOCIAL CLUB

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

Könyörgés
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.

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 ésaz égben.
A láncot tartják erős angyalok,
imádkozik az ország.
Hozzád emeli, Isten, e nép arcát
ésszíned 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
Tel.:
Fax:
Email:
Honlap:

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

