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Életünk folyam, legtöbbször akkor keressük az Istent, amikor bajba jutunk. Ilyenkor 
szinte ki akarjuk erőszakolni Istentől a választ helyzetünk megoldására. Nagy, feltűnő és 
egyértelmű jeleket kérünk, amelyeket követni tudunk, hogy Isten így bizonyítsa létezését. 
Azonban Isten a gyengéd és finom mozdulatokban és jelenségekben található. Isten nem 
erőszakos, és akaratát nem fogja ránk kényszeríteni. Hallgassunk lelkiismeretünkre, és 
merjünk hitünk szerint élni. Bár ez nem könnyű feladat mai társadalmunkban. Nincs mitől 
félnünk, hiszen Krisztus mindig felénk nyújtja kezét, hogy bármikor belékapaszkodhassunk. 
Csupán bízni kell benne, és partra vezet életünk viharos tengerén. 
 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 227     Felajánlás:142       Áldozás: 119;           Kivonulás:195. 
 

OLVASMÁNY  a Királyok első könyvéből (1Kir19, 9a. 11-13a). A hegyen járulj az Úr 
színe elé! Illéshez szólt az Úr, hogy a Hóreb-hegyhez menjen, és az Úr 
elé járuljon. Jött a szélvész, a földrengés és a tűz, de ezekben nem volt 
ott az Isten. Ő a csendes és gyengéd szellőben volt található. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (84, 9ab-10. 11-12, 13-14) 1. tónus 
 

Válasz: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és 
üdvösségünket add meg nékünk! 
 

Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, * mert népének és 
szentjeinek békét ígér. 
Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, * hogy országukba dicsőség 
költözzék. 
 

Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket 
add meg nékünk! 

 
Irgalom és hűség majd egymásra lelnek, * csókot vált az igazság és a béke. 
A földből a hűség kisarjad, * és az igazságosság tekint le az égből. 
 
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket 
add meg nékünk! 

 

SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm9, 1-5). Inkább azt 
kívánnám, hogy magam legyek átok alatt testvéreimért. Szent Pálnak 
fájdalmat jelentett az, hogy a választott nép elfordult Istentől és elutasította 
Krisztust. Szívesen átvállalta volna a nép szenvedését, csakhogy ők közel 
kerüljenek az Igazsághoz. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Az Úrban remélek, * igéjében bízom. Alleluja. 4. Tónus 

 
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt14, 22-23). Parancsold meg, hogy a vízen 

hozzád menjek! Jézus a vízen járva közeledett a csónakban levő 
apostolokhoz. Bátorságra szólította fel őket, hogy ők is hasonlóan 
tegyenek. Péter kishitűsége miatt viszont a vízbe kezdett merülni, de Jézus 
kinyújtotta segítő kezét, és megmentette őt. 

 

Kinyitottuk templomunkat az egészségügyi szabályok betartásával. Ezek értelmében a templom 

méretének megfelelő számban, a szociális távolság megtartásával (1.5 méter) vehetünk részt a 

szentmisén. 
 

A Rózsafűzér kör tagjai virtuálisan imádkoznak. Személyesen minden vasárnap 10:00 órakor 

találkoznak templomunkban. Érdeklődni Viski Enikőnél lehet (514-647-2643). 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
 

Augusztus 12-én 19:30-kor Összvezetőségi gyűlés lesz, amelyre az egyesületek vezetőit és 

annak két kijelölt tagját várjuk. 
 

A Kurátor Testület értesítései: 

• A 2020. augusztus 23-ra Rawdon-ban tervezett Szent István piknik elmarad a korona-vírusra 

való tekintettel. 

• A Szüreti Bál megrendezését szeptember 19-re tervezi a Kurátor Testület a hivatalos 

rendelkezések betartásával. További tájékoztatást szeptember elején küldünk. 

• A Kurátor Testület következő gyűlése 2020. augusztus 26-án 19:30 órakor lesz. 

 

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: 

Adományok augusztus 2-án: 

perselyben:   30.00 $ 

borítékban: 412.00 $ 

ISTEN FIZESSE MEG! 

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

 

                              10 950$ 

 
MISESZÁNDÉKOK: 

augusztus 2. 
 

 
Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
+Galankó Rózsa szándékára 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 előtt 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 

 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/

