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A pünkösd utáni három egyházi főünnep közül a második az Úrnapja, Krisztus szent
testének és vérének ünnepe, amely Szentháromság vasárnapját követi. Mindhárom ünnep sajátos
módon fejezi ki Isten szeretetét. Szentháromság napja arra tanított minket, hogy Isten maga a
Szeretet. Ez a szeretet az Atya teremtő, a Fiú megváltó és a Szentlélek megszentelő tevékenysége
révén tapasztalható meg az ember számára. Jövő vasárnap, Jézus Szíve ünnepén a szeretet
irgalmasságban megmutatkozó oldalára figyelünk. Ma pedig, Úrnapján, az Eucharisztiáról, mint
az isteni szeretet csodálatos és titokzatos jelenlétéről elmélkedünk. Milyen jó volna, ha a
keresztények számára mindennapi szent szokássá válna a szentmisén való részvétel és a
szentáldozás! Milyen szép volna, ha Isten mindennapi szeretetére nemcsak időnként válaszolnánk,
hanem nap mint nap!

ÉNEKEK:

Bevezetés: 220.

Felajánlás: 105. Áldozás: 134. Kivonulás: 280.

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 24,3-8). Mózes az áldozati állatok vérével
meghintette a népet az Úrral kötött szövetség jeléül. A szövetség ígérete az volt, hogy
Isten népével marad, és bevezeti az Ígéret földjére. Az áldozati vérrel való meghintés
megpecsételte a szövetséget, és jelezte annak szent voltát. A régi szövetség előképe volt a
Krisztus által megkötött új és örök szövetségnek, ahol Krisztus vére már valóban elveszi a világ
bűneit és valóságos megszentelődést ad.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: 115,12-13. 15 és 16bc 17-18 7b tónus
Válasz: Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.
Az Úrnak mit adhatnék * mindazért, amit nékem adatott?
Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.
Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.
Drága dolog az Úr színe előtt, * szentjei dicső halála.
Szolgád vagyok Uram és szolgád gyermeke, * bilincseimet széjjeltörted.
Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből (Zsid9, 11-15). Krisztus vére megtisztítja lelkiismeretünket a
holt cselekedetektől. Krisztus egyszerre főpap és áldozat. Saját vérével pecsételte meg az új
szövetséget, amely már az egész emberiségnek szól, és amelynek tárgya az üdvösség. Áldozata a
bűnbánat forrása is, s ezzel alkalmassá tett bennünket arra, hogy tiszta lélekkel szolgáljunk
Istennek. Ő a mennyei szentélybe vitte be az engesztelés vérét, s ezzel jogot szerzett arra, hogy a
mennyei haza örökösei legyünk. Testének és vérének vétele örökségünk záloga.

ALLELUJA:

Alleluja. Alleluja. Jézus mondja: + ”Én vagyok az égből alászállott élő
kenyér. * Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog.”Alleluja. 9. tónus

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből. Mk 14,12-16. 22-26. Jézus az utolsó vacsorán saját testét
és vérét adja apostolainak. Az utolsó vacsora részleteinek kijelölésével Jézus jelezte, hogy ismeri a
jövőt. A szenvedést is tudatosan vállalja mint áldozatot. A keresztáldozatot elővételezte az utolsó
vacsorán a kenyér és a bor jelképe alatt. Áldozati testét és vérét nyújtotta tanítványainak, s ezzel
áldozatának is részeseivé tette őket. Az Oltáriszentség rendelésének célja az, hogy a keresztáldozat
engesztelő ereje megmaradjon az Egyházban, s hogy mi is utánozzuk Krisztus áldozatos lelkületét.

Ünnepek a hét folyamán:

Június 8., péntek Jézus Szentséges Szíve
Június 9., szombat Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Június 3. vasárnap, Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe: Úrnapja. Ezen a napon megtartjuk az
úrnapi körmenetünket a templomban, ezért virágszirmokat nem fognak a gyerekek hinteni.
Közreműkodik a „Lubilate” csoport. Megértésüket előre is köszönjük!
MEGHÍVÓ Június 3-án, vasárnap 12:45-kor kerül sor a Hősök napi ünnepi megemlékezésre.
Mindenkit szertettel várunk.
Június 6-án, szerdán 19:30-kor a Kurátor Testület gyűlést tart. Minden tagot szeretettel várnak!
Június 13-án, szerdán, Képviselőtestületi (Hatos Tanács) gyűlést tartunk 19:30 órai kezdettel.
Minden tagot szeretettel várnak.
Köszönettel tarozunk Szabó Erzsébetnek szóbeli visszaemlékezéséért plébíánosainkról.
FELHíVÁS: Kérjük Híveinket, hogy jelentkezzenek a Plébánián, ha az 1960 és 1966 között
Plébániánkon szolgáló Hajdúsik Tarziciusz plébánosról adatokkal, emlékekkel, fényképekkel
szolgálhatnak készülő „Historia Domus” kiadványunkhoz. Segítségüket köszönjük.


52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020-ban
"A Jóisten ajándékozó szeretetét látjuk abban, hogy 2020-ban Budapesten rendezhetjük meg
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Ünnepelhetjük Jézust az Eucharisztiában,
megemlékezhetünk az Ő hűségéről, és kifejezhetjük belé vetett reményünket. A kongresszus ünnepi
eseményére készülve imádkozzuk templomainkban hétről hétre ezt az imát. Azzal a vággyal tesszük,
hogy egyénileg és közösségileg is közelebb kerüljünk az Eucharisztia titkához, és ráhangolódjunk arra
a kegyelmi ajándékra, amit a Kongresszus ünnepe által Jézus készített számunkra, nemzetünk, Európa
és a világ számára.
Az ima meghív arra, hogy elmélyült lelkiséggel és cselekvő szeretettel készítsük elő az Úr útjait.
"Forrás: https://www.iec2020.hu/kapcsolodj-be/imadkozz-velunk/


Eucharisztikus Ima
Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Adj bátorságot,
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az ő erejét és örömét
hogy az önmagát értünk feláldozó
elvigyük minden emberhez!
és az Oltáriszentségben
Add, hogy a készület ideje
velünk levő Krisztust felismerjük,
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
és egyre jobban szeressük!
egész hívő közösségünk,
Ő Urunk és Mesterünk,
fővárosunk, népünk,
barátunk és táplálékunk,
Európa és a világ
orvosunk és békességünk.
lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:

MISESZÁNDÉKOK:
Június
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.

Perselyben:
76.00
Borítékban:
482.00
Adomány:
25.00
ISTEN FIZESSE MEG

9:00 + Torma Nagy Juliannáért – Juhász Julianna
11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora
Nincs szentmise
8:00 + Spalovszky Máriáértért - fia
8:00 +
8:00 +
8:00 +
8:00 + Varga Lajos és Katalin - családja

Isten áldja meg támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.
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Hálából SZENT JÚDÁS TÁDÉ
SAINT JUDE THE APOSTLE

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

MAGYAROK NAGYASSZONYA EGYHÁZKÖZSÉG
ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS – OUR LADY OF HUNGARY CHURCH

FOYER HONGROIS INC.

SOCIAL CLUB

HETI ÉRTESÍTŐ

Kati Udvarhelyi
gestionnaire

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

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
JANOS VERES

GREG ELLERTON

COMMANDES@FAIRMOUNTDELI.COM

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

LICSKÓ SZABOLCS, plébános

Dr. JUDY HORVATH, D.D.S. - FOGORVOS
PLÉBÁNIAI HIVATAL
kedd: 9:00-14:00
szerda: 9:00-15:30
csütörtök: 9:30 –15:30

Centre soins du sourire
Smile Care Centre

Családi és esztétikus fogászat
Family & esthétique dentistry
514.626.4446

SZENTGYÓNÁS
Magyarok Nagyasszonya Templom:
minden szentmise előtt fél órával
7:00 órától minden első pénteken
Magyar Otthon:
8:30-tól minden hónap első vasárnapján

www.montreal-west-island-dentist.ca
4230 boul. St-Jean, suite 203 D.D.O. H9H 3X4

SZENTMISÉK
Vasár- és ünnepnap:
9:00 Magyar Otthon
11:00 Magyarok Nagyasszonya Templom
Hétköznap:
8:00 Magyarok Nagyasszonya Templom

Jasko Moshonas Ouimet Inc.
514.426.4228

SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME

6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R
4S2
tomas@drtomasmachan.com

693 Rue Jean Talon O
Montreal, Québec, Canada H3N 1S1

514 271 1212

Microscopes

Rácz László
In-Service, Réparation et Nettoyage

Információért – for information: (514) 387-9503

845 Daladier, Laval, Qc H7X 2M2
450-689-1543

„A múltra tekintünk, a jövőbe nézünk, a jelenben tudatosan élünk.”
(Licskó Szabolcs: Szent Ágoston olvasása közben)



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.


Cím
Tel.:
Fax:
Email:
Honlap:

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

Múlt vasárnapi prédikáció:
https://www.youtube.com/watch?v=vWJhf3IPf_I&feature=push-u-sub&attr_tag=-lXb64Hmu3KnUwWh-6

