
LV. évf. 24. szám   Évközi 11.vasárnap        2018. június 17. 

Folyamatos növekedés. Jézus emlékeztet, hogy az Ő kegyelme munkálkodik a világban. Krisztus 
küldetésének van egy belső dinamikája, amely megérinti a lelkeket, és beindítja bennük a változást. 
Most magam elé próbálok képzelni valakit, akinek hirtelen megtérése, vagy a keresztény életében 
való folyamatos növekedése meglepett engem. Oly sok ember van, aki az evangelizációban 
valamilyen feladaton dolgozik, vagy a felebaráti szeretetről tesz életével tanúságot. És mennyi olyan 
embert látunk magunk körül, akik mindennapi munkájuk által próbálják ezt a világot szebbé tenni. 
Azokat a családokat is magam elé idézem, akik azon fáradoznak, hogy a szeretet légkörét megéljék, 
ahol minden személyt úgy becsülnek, mint Isten egyszeri és megismételhetetlen ajándékát. 
  

ÉNEKEK:  Bevezetés: 227.   Felajánlás: 227.   Áldozás: 134.   Kivonulás: 152. 
  

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből (Ez 17,22-24). Az Úr megalázza a magas cédrusokat, de 
felmagasztalja a sarjadó gyenge ágacskát. Isten megmutatta irgalmát a fogságba hurcolt népnek is. 
Kr. e. 587- ben a babiloniaiak elpusztították a várost és a templomot, s a lakosság nagy részét 
fogságba hurcolták. A próféta azt jövendöli, hogy Isten egy maradékot visszavisz hazájába, s ott új 
életet kezdenek, mint ahogy az elültetett cédrus nagy fává terebélyesedik. A jövendölés tartalmazza 
az utalást a messiási országra is. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: 91,2-3. 13-14. 15-16 5. tónus 
 

Válasz: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. 
 
Jó dolog az Urat dicsérni, * nevednek, ó fölséges éneket zengeni. Irgalmadat 
hajnalban hirdetni, * és egész éjszaka hűségedet. 
 
Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. 
 
Virul az igaz, akár a pálma, * s úgy növekszik, mint Libanon cédrusa. Az Úr 
házában ültették el őket,  * Istenünk csarnokában virágzanak. 
 
Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. 
 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. (2Kor 5,6-10)   Igyekszünk 
az Úr kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle. Az apostol saját példáján 
mutatja be, hogy a hit nem mentesít az élet terheinek hordozásától. Amit hiszünk és remélünk, az még 
a jövő titka, s attól függ, milyen ítéletben részesülünk. Ezért a földi életben kísér a bizonytalanság, 
amelyet a hit világosságának segítségével kell legyőznünk. Itt még ,,távol járunk az Úrtól'; és a 
színelátáshoz viszonyítva idegenben élünk. De a küzdelem és a hűség értékessé teszi életünket. 
 

ALLELUJA:  Alleluja. 5. szám  5. tónus 
 Isten igéje a mag, Krisztus a magvető, * mindaz, ki reá talál, örökké élni 

fog. 
 Alleluja. 

  
EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből. (Mk 4,26-34) Isten országa parányi magból fejlődik hatalmas 
fává! Az Isten országa, amely Jézussal megjelent, nem földi ország. Láthatatlan erők működnek benne, 
mint ahogy láthatatlan az az erő is, amely a növények életét irányítja. Ha elvetik a magot, kezdődik a 
növekedés és megvan az aratás ígérete. Jézus műve is kicsinyben kezdődik, de az evangélium áthatja 
az emberiséget, mint a kovász a tésztát. A történelem végső kibontakozása és az üdvösség Isten 
erején múlik, nem a mi gyarlóságunkon.  
 

Ünnepek a hét folyamán: Június 21. péntek  Gonzága Szent Alajos szerzetes 

Június 24. vasárnap  Keresztelő Szent János születése 
 

A nyári pihenés ideje hamarosan megkezdődik: sokan mennek szabadságra  a közelben, vagy 
messzi földre elutaznak. Nyaralási terveinkben szerepeljen a vasárnapi misén való részvétel. Előre 
kutassuk fel, hol és mikor tudunk templomba menni. Ne felejtkezzünk meg saját templomunkról 
sem: heti adakozásunkat előre leadhatjuk a Plébánián. (A számlákat nyáron is fizetnünk kell.) 

Mindenkinek kellemes és pihentető nyarat kívánunk! 
 

HÁZASSÁG 

Hirdetjük: Június 30-án Ilyes János és Gal Éva házasságot kötnek. (2) 

TEMETÉS: 

Thurner Györgyi hamvai elhelyezése június 21. d.u. 1.30-kor lesz a Mount Royal temető 
szoborkertjében. 

KÖSZÖNETtel tartozunk Kálec Klárának és Répási Erzsébetnek szóbeli visszaemlékezésükért 
plébánosainkról. 

FELHíVÁS: Kérjük Híveinket, hogy jelentkezzenek a Plébánián, ha az 1967 és 1971 között  
Plébániánkon szolgáló Furák Tibor plébánosról adatokkal, emlékekkel, fényképekkel szolgálhatnak 
készülő „Historia Domus” kiadványunkhoz. Segítségüket köszönjük. 
 

Eucharisztikus Ima 

 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!  Adj bátorságot, 
Küldd el Szent lelkedet,    hogy az ő erejét és örömét 
hogy az önmagát értünk feláldozó   elvigyük minden emberhez! 
és az Oltári szentségben   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:    Perselyben:                58.00  

                                                                      Borítékban:               441.00 
      Adomány:      280.00 
          ISTEN FIZESSE MEG 

MISESZÁNDÉKOK: 

Június         17.    9:00 + Humer Georgért – 1. Évforduló – család és barátok 
    11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
       18    Nincs szentmise 
       19.     8:00 + Kocsis Lászlóért - családja 

       20.     8:00 +  
       21.     8:00 +  

       22.    8:00 +  
       23.    8:00 + Férjemért – Varkay Magda 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-07
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-07
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-06-21
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-06-24


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

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 
             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 

 

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 

Dr. JUDY HORVATH, D.D.S. - FOGORVOS 

Centre soins du sourire

  
Smile Care Centre

 

        Családi és esztétikus fogászat   

Family & esthétique dentistry                               

5 1 4 . 6 2 6 . 4 4 4 6  
www.montreal-west-island-dentist.ca  

4230 boul. St-Jean, suite 203 D.D.O. H9H 3X4 

 
 

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

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

514 271 1212 

Microscopes 
R á c z  L á s z l ó  

In-Service, Réparation et Nettoyage 

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

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. 
 

LV. évf. 23. szám   Évközi 10. vasárnap        2018. június 10. 

 
 

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

HETI ÉRTESÍTŐ 

 
LICSKÓ SZABOLCS, plébános 

 
 
 

   PLÉBÁNIAI HIVATAL 
         kedd: 9:00-14:00 
         szerda: 9:00-15:30 
         csütörtök: 9:30 –15:30 

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

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

 
 

„És bizony nem ereszt bennünk mélyebb gyökeret a betűk tudománya, mint a 
lelkiismeretünk írott szabálya: magunk se cselekedjünk másoknak,  

amit mi sem tűrünk el szívesen.”  
(A. Augustinus: Vallomások. Budapest, Gondolat. 1982, 51. oldal) 

 

Cím 90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4 
Tel.: 514 387 9503 
Fax: 514 387 8912 
Email: magyarplebania@videotron.ca 
Honlap: www.magyarplebania.com 

Prédikáció   (2018.  június 10.)  
https://www.youtube.com/watch?v=mSiG02aEips&feature=push-u-sub&attr_tag=OEej_CBFlFzUS86h-6  

 

514.426.4228 
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 

4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-07
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-07
mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mSiG02aEips&feature=push-u-sub&attr_tag=OEej_CBFlFzUS86h-6

