
Tudósító 

Adminisztrátor: Fr. Joseph Durkacz (905-387-3550) / Lelkipásztor: Fr. Angyal Lajos 

HIRDETÉSEK 

* A mai szentmise főcelebránsa Most 
Rev. Douglas Crosby püspök úr. Eljött 
közénk, hogy a mise után megáldja a 
felújított nagy dísztermünket, ezzel hiva-
talosan megnyitva azt. Egyúttal 
megünnepeljük egyházközségünk 75. 
évfordulóját és Szent István Királyunkat. 
* Nyomatékosan megkérjük a kedves 
híveket, hogy ma csak azok használják a 
liftet akik nehezen mozognak. Különben 
is, a nagyterem főajtaján sokkal gyor-
sabban lehet lejutni a terembe. Minél 
hamarabb foglaljuk el a helyünket az 
asztaloknál és csendben várjuk a püspök 
úr és a papság bevonulását. 
* Új vezetőkkel gyarapodott a két cserkész 
csapatunk az idei vezetőképző táborban. 
Gratulálunk a sikeres helytállásért, 
további Jó Munkát kívánva. (Részletek a 
jövő vasárnapi Tudósítóban.) 
* Zarándoklat lesz a kanadai mártírokhoz 
a Midland-i kegyhelyre, a torontói Szent 
Erzsébet Plébánia rendezésében, aug. 24-
én. További tájékoztatás az irodájukon 
keresztül (416-225-3300 x 21). 
* Múlt csütörtökön volt Nagyboldog-
asszony ünnepe. Szent István király olyan 
fontosnak tartotta Mária égi szüle-
tésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta 
Magyarországot Szűz Mária oltalmába. 
Ezért nevezzük őt Magyarország égi 
pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-
nak. Szent István 1038-ban Nagyboldog-
asszony napján hunyt el.  
* Múlt vasárnapi persely $  655.70 
Renoválásra $ 340.00  
Isten fizesse az adakozók jóságát!  

2019. augusztus 18.    Évközi 20. vasárnap, Szent István Király ünnepe           33. szám 

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  

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
 Válasz: Légy áldott, Szent István király!  
1. Minden föld dicsérje Istent, + dicső nevének zsoltárt zengjetek,  
magasztaló éneket mondjatok. 
 Válasz: Légy áldott, Szent István király!  
2. Áldjátok Istenünket, nemzetek, * dicsőségéről éneket zengjetek. 
 Válasz: Légy áldott, Szent István király! 
3. Életet ő ad lelkünkbe, * s lábunkat meginogni nem hagyja. 
 Válasz: Légy áldott, Szent István király! 
4. Mindnyájan, kik félitek az Istent, + jertek, halljátok: * elbeszélem, mily 
nagy csodákat tett vélem. 
 Válasz: Légy áldott, Szent István király! 
5. Ajkam hozzá kiáltott, * nyelvem dicséretet mondott néki. 
 Válasz: Légy áldott, Szent István király!  

IMA SZENT ISTVÁN KIRÁLYHOZ 

Szent István Király, nemzetünk első királya, nagy szentünk, Isten téged 
választott, hogy nemzetünket a kereszténység útjára és útján vezesd. Erős 
akaratod és kitartásod által leraktad a magyar egyházszervezet és állam 
alapjait, kereszténnyé  tetted  Magyarországot. Alázatosságodat és erős 
hitedet megmutattad amikor hálás lélekkel felajánlottad országodat a 
Boldogságos Szűz Máriának. A magyar lelkekben évezreden át meg-
gyökeresedett egy gyermeki bizodalmat sugárzó elnevezése a magyar 
hazának, "Regnum Marianum", azaz Mária Országa. Nagyasszonyunkat 
ezidáig Patrona Hungariae-nek nevezzük. Jól tudjuk, hogy Szűzanyánk ezer 
éven át őrködött nemzetünk felett. Messze szülőhazánktól téged 
választottunk itt védőszentünkké, ebben a templomban amit elődjeink 
nagy szeretettel építettek, kemény munkával, azzal a szándékkal, hogy 
gyermekeik és unokáik is szép magyar nyelven dicsőíthessék a jó Istent. 
Imádkozzál érettünk Szent István Király. Kérd Istent, hogy adja meg nekünk 
az összetartás erejét, magyarságunk megtartását, hogy örömet leljünk 
abban, hogy magyarul beszélhetünk, énekelhetünk, imádkozhatunk. 
Kérünk Szent István Király, gyűjtsd össze újra szétszórt népedet, 
imádkozzál Istenhez, hogy a Szentlélek árassza el közösségünket, hogy a 
magyar családok, fiatalok, idősek örömmel jöjjenek e templomba, ahol 
hitet, bizalmat, szeretetet kapnak. Segíts, Szent István Király, hogy alázattal 
szolgáljunk embertársainknak, képesek legyünk felkarolni az öregeket, 
betegeket, rászorultakat. Kérünk téged, imádkozz Urunkhoz a mi 
érdekünkben, hogy a magyar ima és a magyar szent énekek továbbra is 
szálljanak égi hazád felé ebből a kis templomból. 

Szent István király, imádkozz érettünk. Ámen! 
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 Szentmisék rendje és miseszándékok 

Szolgálatteljesítők 

Áldoztatók: Antalóczy Éva és Gauder László  
Olvasók: Szőke László  
Perselyezők: Kovács Pál és Mile Gábor  

Áldoztatók: Gauder Zsuzsa és a papság 

Olvasók: Tamás-P. Noémi és Seregélyes M. 

Perselyezők: Kovács Pál és Mile Gábor  

Augusztus 18. vasárnap, 11:30      + Deme Lajos (évf.) / Fia, Lajos 
+ Jónás Ilona / Leánya Vera és családja     + Varga Anna / Férje, Varga István  
+ Pocsai Lajos (évf.) / Farkas Irma és családja    Az egyházközség élő és elhunyt tagjaiért 

Augusztus 25. vasárnap, 11:30      Évközi 21. vasárnap 

Augusztus 18. - 11:30-es misén 

 

Hamiltoni püspökség:                            528-7988   

Pasztorális Tanács:  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 

Torontói Főkonzulátus:       1-647-349-2553 

Telefonszámok 

Püspöki bevonulásra: 
 

ECCE SACERDOS 
(a kórus által) 
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Augusztus 25. - 11:30-es misén 

Áldozási ének: SzVU 280B 

1. Győzelemről énekeljen 
    Napkelet és Napnyugat, 
    Millió szív összecsengjen, 
    Magasztalja az Urat! 
    Krisztus újra földre szállott, 
    Vándorlásunk társa lett; 
    Mert szerette a világot, 
    Kenyérszínbe rejtezett. 
    Krisztus, kenyér s bor     
    színében, 
    Úr s király a föld felett: 
    Forrassz eggyé békességben 
    Minden népet s nemzetet! 

2. Egykor értünk testet öltött, 
    Kis gyermekként jött közénk; 
    A keresztfán vére ömlött 
    Váltságunknak béreként. 
    Most az oltár Golgotáján 
    Újra itt a drága vér, 
    Áldozat az Isten-Bárány, 
    Krisztus teste a kenyér. 
    Krisztus, kenyér s bor színében, 
    Úr s király a föld felett: 
    Forrassz eggyé békességben 
    Minden népet s nemzetet! 

3. Zúgjon hát a hálaének, 
    Szálljon völgyön, tengeren: 
    A szeretet Istenének 
    Dicsőség és üdv legyen! 
    Az egész föld legyen oltár, 
    Virág rajta a szívünk, 
    Minden dalunk zengő zsoltár, 
    Tömjénillat a hitünk! 
    Krisztus, kenyér s bor színében, 
    Úr s király a föld felett: 
    Forrassz eggyé békességben 
    Minden népet s nemzetet! 

HIMNUSZ 

Felajánlási ének:  
One Bread, One Body 

one Lord of all. 
One cup of blessing which 
we bless. 
And we, though many, 
throughout the earth. 
We are one body in this one 
Lord. 
Gentile or Jew, 
Servant or free, 
Woman or man, 
No more. 
 
SzVU 294A    
1. Ah, hol vagy, magyarok 
    Tündöklő csillaga, 
    Ki voltál valaha 
    Országunk istápja? 
    Hol vagy, István király? 
    Téged magyar kíván, 
    Gyászos öltözetben 
    Teelőtted sírván. 
2. Rólad emlékezvén 
    Csordulnak könnyei, 
    Búval harmatoznak 
    Szomorú mezei. 
    Lankadnak szüntelen 
    Vitézlő karjai, 
    Nem szünnek iszonyú 
    Sírástól szemei. 
3. Virágos kert vala 
    Híres Pannónia, 
    Mely kertet öntöze 
    Híven Szűz Mária. 
    Katolikus hitnek 
    Bő volt szép virága, 
    Be megsötétedett 
    Örvendetes napja. 

Kivonulásra:  SzVU 293  1, 2 

1. Isten, hazánkért térdelünk elődbe. 
    Rút bűneinket jóságoddal född be!     
    Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,   

    Érdemét idézzed!  


