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HIRDETÉSEK 

* Mindig fontos volt az egyházközségünk 
közös akarata kifejezéséhez az összefogás. 
Így lesz ez az aug. 18.-i templombúcsúnk 
alkalmával is. Ünnepeljük együtt egyház-
községünk 75. évfordulóját, Szent István 
Királyunkat és a felújított nagy termünk 
megáldását. A szentmise főcelebránsa 
Most Rev. Douglas Crosby, hamiltoni 
püspök lesz. Asztalfoglalás Nagy-Erdős 
Máriánál és Lőrincz Gabriellánál (905-719-
9419). Jegyárak: felnőtt $35, diák $20, 
gyerek $10. Tombolatárgyakat örömmel 
fogadunk. Az ebéd után rövid műsorral 
szórakoztatjuk a megjelent vendégeinket. 
* Zarándoklat lesz a kanadai mártírok 
kegyhelyére, Midland-ra, a torontói Szent 
Erzsébet Plébánia rendezésében, aug. 24-
én. További tájékoztatás az irodájukon 
keresztül (416-225-3300 x 21). 
* Folytatjuk a tavasszal elkezdett 
képgyűjtést, hogy a templombúcsúnk alkal-
mával kivetíthessük a díszebéd alatt. Kér-
jük a kedves híveket, hogy a régi képeket, 
kellő megjelöléssel, szíveskedjenek jövő 
héten átadni Szőke Zsófiának. (Vannak 
akik a tavaszi képgyűjtés óta érdeklődést 
mutattak további képek kölcsönadására.)  
* Cserkészeink közül többen részt vesznek 
az aug. 1-11 között tartandó, korosztály 
szerinti vezetőképző táborokban a 
központi cserkészparkban, New York 
államban, úgy mint kiképzendők és mint 
kiképzők. Évtizedek óta fontos szerepük 
és beosztásuk van a Külföldi Magyar 
Cserkész Szövetség központi 
eseményeiben is. 
* Múlt vasárnapi persely $ 1,779.00  
Renoválásra $ 240.00 
Mécsesekre $ 44.75 
Isten fizesse meg az adakozók jóságát!  
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Szent István Egyházközség 
St. Stephen of Hungary Parish 
130 Barton St. East 
Hamilton, ON L8L 2W4 
Phone: 905-529-1213 
Rev. Angyal Lajos: louis01233@gmail.com 
Email: ststephenhamilton@hamiltondiocese.com  

OLVASMÁNY     Préd 1, 2; 2, 21-23 
  Az ószövetségi tanítás csak a kinyilatkoztatás kezdete volt, ezért az élet sok 
kínzó kérdésére nem adott választ. Érthető, hogy a töprengő ember akkor is 
megkérdezte: mi az ember, mi az élet célja, mit ér a gazdagság, a hatalom, ha 
a halál mindent elnyel? A régi kinyilatkoztatás csak általános reményt adott: 
az élő Istennél van a megoldás, benne kell bízni. Teljes eligazítást csak 
Krisztus tanítása és feltámadása hozott.  

VÁLASZOS ZSOLTÁR  
 Válasz: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 
1.Te a halandót ismét porrá teszed, így szólsz: ,,Térjetek vissza, emberek fiai.'' 
A te szemedben ezer év akár a tegnap, * úgy tűnik tova, mint egy őrtállás 
éjszaka. Válasz: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 
2.Te elragadod őket, * olyanok lesznek, mint a hajnali álom. 
Mint a fű, mely reggel kisarjad és fölvirul, * de estére lefonnyad és elszárad.     
 Válasz: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 
3. Taníts meg számotvetni napjaink sorával, * hogy bölcsességre neveljük 
szívünket. * Térj hozzánk, Urunk, meddig vársz még? * Légy könyörületes 
szolgáidhoz!  Válasz! 
4. Áraszd ránk irgalmadat, * hogy mindenkor örvendjünk és ujjongjunk. 
Ragyogjon fölöttünk Urunknak, Istenünknek jósága, + áldott legyen kezünk 
minden műve, * kísérje áldásod kezünk minden munkáját. 
 Válasz: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 

SZENTLECKE     Kol 3, 1-5. 9-11 
  A megváltás az életet kibővítette a természetfeletti renddel. Mi már 
osztozunk Krisztus feltámadásában, hiszen a megigazulás kegyelme nem más, 
mint beöltözés az ő halálába és feltámadásába. Ebből tudjuk azt is, hogy 
végleges hazánk őnála van. Magasabb hivatásunkkal együtt jár az, hogy 
tudatosan kell törekednünk az örök javak megszerzésére, amelyeket Krisztus 
követésével érhetünk el. 

ALLELUJA   Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa. 

EVANGÉLIUM     Lk 12, 13-21 
  A jelenet rávilágít Jézus eljövetelének céljára és személyes magatartására. 
Nem azért jött, hogy az emberi jogrendet vagy gazdasági életet felforgassa és 
új társadalmi rendet alakítson ki. Azt világította meg, hogy a földi élet út az 
örök haza felé, s meg is adta az eszközöket annak eléréséhez. A kapzsiság, az 
ellenségeskedés, az anyagiasság akadályoz az előhaladásban. A szeretet 
kedvéért tudni kell lemondani vágyainkról és érdekeinkről.  
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 Szentmisék rendje és miseszándékok 

Szolgálatteljesítők 

Áldoztatók: Kővári Jackie és Lantos Ferenc  
Olvasók: Antalóczy Éva és Ádám  
Perselyezők: Kovács Pál és Mile Gábor  

Áldoztatók: Koós Jolán és Niemann Márta  

Olvasók: Dongi Klára  

Perselyezők: Kovács Pál és Mile Gábor  

Augusztus 4. vasárnap, 11:30    + Édesanyámért / Varga-Bakty Katalin  
         Bíró Elek felgyógyulásáért / Niemann-Muresan család  
         A tisztítótűzben szenvedő lelkekért 
            Az egyházközség élő és elhunyt tagjaiért 

Augusztus 11. vasárnap, 11:30    Évközi 19. vasárnap 

Augusztus 4. - 11:30-es misén 

Hamiltoni püspökség:                            528-7988   

Tanácsadó Bizottság: Seregélyes Márton 575-5995 

Női Kör: Nagy-Erdős Mária        296-1110 

Orgonisták koord.:  Bozi Etelka         388-3813  

Sts. Peter and Paul Parish       387-3550 

Katolikus temetők:                    522-7727   

Keresztelő - megbeszélés szerint - oktatás 

szükséges.  

Esküvő - Bejelentkezés 6 hónappal előbb, 

hiányosság esetén 1 év.  

A jegyesoktatási kurzus elvégzése kötelező.  

Magyar iskola:         Szőke Zsófia           648-2345  

Cserkészet:      Pálfy Zsolt      929-7219 

                                Vaski Lisa            634-6516 

Görögkatolikus Egyházközség:              389-6689 

Református Egyházközség:                    525-3641 

Kanadai Magyar Nagykövetség:  1-613-230-2717 

Telefonszámok 

Bevonulási ének: SzVU 225 

1. Jertek, keresztény hívek, 
    Az Istent dicsérni! 
    Áldást ad mindenkinek, 
    Aki bízva kéri. 
    Övé e szent áldozat, 
    A kenyér s boráldás, 
    Mely szentséggé változik, 
    Hirdeti az Írás. 
    Uram irgalmazz! 

2. Néked, édes Istenünk, 
    Áldás fenn a mennyben! 
    Békességet adj nekünk, 
    Embereknek itt lenn. 
    Téged, Isten, jó Atyánk, 
    Tiszta szívvel áldunk, 
    Téged, édes Jézusunk, 
    Lelkünkből imádunk. 
    Uram, irgalmazz! 

2019. augusztus 4.           Évközi 18. vasárnap              31.szám 

Augusztus 11. - 11:30-es misén 

Felajánlási ének: SzVU 225 

4. Hiszünk, vallunk, tégedet, 

    Háromság egy Isten! 

    Jöjj, erősítsd népedet 

    Ez igaz, szent hitben. 

    Atya, Fiú, Szentlélek, 

    Minden ember áldjon, 

    Erősségünk idelenn 

    És a másvilágon. 

    Uram, irgalmazz! 

5. Ó fogadd kegyelmesen 

    Lelkünk áldozatját, 

    Vétkeikért hűtelen 

    Gyermekeid adják. 

    Ámulat vesz itt erőt   

    Gyenge emberészen: 

    Ami bor volt és kenyér, 

    Testté, vérré lészen. 

    Uram, irgalmazz! 

Himnusz 

Kivonulásra: SzVU 168 

1. Örülj, vigadj, tisztaságban 
    Kivirágzott anyaság, 
    Kit körülvesz   
     mennyországban 
    Az angyali sokaság. 
    Mária, mi Anyánk, 
    Mennyei Pátrónánk, 
    Bűnösökre, nézz le ránk! 

2. Örvendezzél, Isten anyja, 
    Boldogságos Asszonyság, 
    Mert tégedet megkoronáz 
    A teljes Szentháromság. 
    Ism. Mária, mi Anyánk,. 
    Mennyei Pátrónánk, 
    Bűnösökre, nézz le ránk! 

Túl  kell  lépnem  az   emberi gondolkozás 

határain és meg kell nyitnom értelmemet Isten 

titkai előtt.  A  titkok és  isteni igazságok  előtt, 

amelyeket  nem feltétlenül  értek,  de hittel 

elfogadok.         (© Horváth István Sándor atya) 

Áldozási ének: SzVU 109 

1. Áldjad ember e nagy Jódat, 

   Kenyérszínben Megváltódat, 

   Itt jelen van szent testével édes Jézus, 

   Jelen vagyon szent vérével, áldott Jézus. 
2. Itt az Isten gazdagsága, 

   Bűnös lelkek nagy váltsága, 

   Minden jónak nagy bősége édes Jézus, 

   Gyarló szívek  erőssége, áldott  Jézus. 
3. Itt az égnek megnyitója, 

   Kegyelemnek meghozója, 

   Egész világ drága díja édes Jézus, 

   Az Istennek örök Fia, áldott Jézus. 
4. Itt lelkünknek orvoslója, 

    Bús szívünknek vidítója, 

    Elrejtezett kenyérszínben édes   

    Jézus, 

    Az oltári nagy Szentségben, ál- 

    dott Jézus.  
5. Ember, higgy az Úr szavának, 

   Csalhatatlan mondásának, 

   Teste étel, azt tanítja édes Jézus, 

   Vére ital, bizonyítja, áldott Jézus. 


