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Én vagyok a jó menedzser. Aki megbotránkozik ezen az állításon, annak két dolgot érdemes megfontolnia: A pásztorok 
hivatását Jézus korában megvetették, a társadalom peremén éltek. Jézus azonban hallatlanul felértékelte őket. Jézus 
nem azt mondta: Én vagyok a pásztor, hanem én vagyok a jó pásztor. És hasonlóan a jó menedzseren van a hangsúly, 
nem a menedzseren. Jézus öt pontban fogalmazza meg, mitől jó a menedzser. Először is munkatársai feltétlenül bíznak 
benne: hallgatnak szavára. Erre minden okuk megvan, hisz – és ez lenne a második pont – a „Főnök” bensőségesen 
ismeri őket. Ezt ma kevés menedzser mondhatja el magáról. Napjainkban a munkatárs sokszor csak munkaeszköz. 
Harmadszor olyan fizetést ad nekik, ami mindent fölülmúl: örök életet. Ebben persze nem lehet vele konkurálni! Hiszen 
életet végképp nem tud adni a menedzser, bármit is reklámozzanak. Negyedszer a jó menedzser nem csak ismeri az 
övéit, de hűséges hozzájuk. Megvédi őket minden külső erővel szemben: senki sem ragadhatja ki őket kezéből. Merthogy 
kézben tartja őket. És van itt egy ötödik pont: nem önmagában van az ereje. Kisfiúk szoktak hencegni apjuk erejével. 
Gyerekesnek tűnhet, amikor Jézus azt mondja: atyja nagyobb mindenkinél. Valójában azonban attól lesz Jézus jó 
menedzser, hogy tudását, készségét egy nála erősebbtől kapja, belőle meríti, és újra és újra feltöltődik ugyanabból a 
forrásból. Sőt a forrás és ő egy, és kiapadhatatlan. 

ÉNEKEK:  elvonulás: 89;      Felajánlás:86;    Áldozás: 116;    Kivonulás:205. 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 13, 14. 43-52). Pál és Barnabás a 
pogányok között is kezdi hirdetni az evangéliumot. Az apostolok hűek ahhoz az üdvtörténeti 
tényhez, hogy a Megváltóra vonatkozó ígéreteket a zsidó nép hordozta, azért a teljesedésről szóló 
hírt először nekik kellett felajánlani. Pál is ezt teszi, de a nemzeti szűkkeblűség nem ejti hatalmába. 
Következetesen hirdeti, hogy Jézus nem nemzeti Messiás, hanem a világ Megváltója, ezért a 
pogányokat nem lehet az örömhírből kizárni. Az Isten országa éppen akkor terjed, amikor az 
emberek akadályt gördítenek útjába. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (99, 2. 3. 5)     1. tónus 
Válasz: Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája. 
Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak vigassággal! 
Járuljatok színe elé, * vidám énekszóval. 

 
Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája. 
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, * övé vagyunk, ő alkotott minket. 
Az ő népe vagyunk, * legelőjének nyája. 

 
Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája. 

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből (7, 9. 14b-17).  A Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti és 
az élő vizek forrásához tereli őket. A Jelenések könyve képekben utal az Egyház történelmi  
küzdelmeire. Az Isten országa a jó és a rossz küzdelmében bontakozik ki, s az Egyháznak sok 
áldozatot kell hoznia. Bizalmát abból merítheti, hogy Isten ereje működik az emberek üdvözítésében. 
Bármilyen nagy a földön a gyengeség, a hitetlenség, a bűn, Isten háza megtelik. Az üdvözültek 
serege minden nyelvből és népből tevődik össze. Mindenki a Bárány vérében mossa meg ruháját, 
vagyis tőle kapja a megigazulást. 

ALLELUJA:    Alleluja. Én vagyok a jó Pásztor, * ismerem juhaimat, és juhaim ismernek 
engem.” Alleluja. 8. tónus. 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 10, 27-30). Juhaimnak örök életet adok. A jó 
Pásztor képe egészen kifejezi az üdvösség útját. A hit úgy jön létre, hogy meghalljuk Krisztus 
szavát, és felismerjük: Ô szólít meg, és Ő adja a meghallás képességét. Ô ismer bennünket. 
Megszólít, a kezdeményezés és a vezetés tőle van. Neki köszönhetjük, hogy követhetjük őt. Amíg 
benne bízunk, senki nem szakíthat el tőle, mert az Atya minden hatalmat neki adott. Ha egyszer 
életét adta övéiért, akkor segítő kegyelmét sem sajnálja tőlünk. 
 

Ünnepek a hét folyamán: május 16. csütörtök 

május 17. péntek 

május 18. szombat 

Nepomuki Szent János 

Boldog Scheffler János püspök és vértanú 

Szent  I.János pápa és vértanú 

 

Május 12-én a Búzavirág Hímzőkör várja tagjait a szentmise után a Mindszenty teremben. 

Május 14-én képviselőtestületi gyűlést (Hatos Tanács) tartunk 19:30 órai kezdettel.   

Május 25-én, szombaton este 19:30 órakor (ajtónyitás 19:00 órakor) templomunk Mindszenty 
termében  a BOKRÉTA együttes 2018–2019-es évadának záró előadása lesz az együttes gyermek, 
ifi és felnőtt csoportjának közreműködésében. Vendégünk a lengyel Fehér Sas táncegyüttes. Műsor 
után táncház. Felvilágosítás: Kálmán 514-499-2809. 
Jegyárak $20 (felnőtteknek), $15 (elővételben), $12 (13 év alatt). Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

Loyolai Szent Ignác napi imája 
Krisztus lelke, szentelj meg engem!  Szent sebeidbe rejts el engem! 
Krisztus teste, üdvözíts engem!   Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! 
Krisztus vére, ihless meg engem!  A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! 
Krisztus oldalából folyó víz,   Halálom óráján hívj magadhoz engem! 
moss tisztára engem!    Add, hogy eljussak hozzád, 
Krisztus kínszenvedése,   és szentjeiddel dicsérjelek téged, 
erősíts meg engem!    mindörökkön-örökké. 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!   Ámen. 
 

 

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:    Perselyben:           361.00 
      Borítékban:           810.00 
      Adomány:           110.00   
           ISTEN FIZESSE MEG! 
 
MISESZÁNDÉKOK: 
 Május        12.   9:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
            11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      13. Nincs Szentmise 
      14.   8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      15.   8:00 +Szeretteimért – Faragó család 
      16.   8:00 +Becsics Kláráért - hozzátartózói 
      17.   8:00 +Varga Gyuláért - hozzátartózói 
      18.   8:00 +Kocsis Pityuért - családja 
 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

514.426.4228 
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

  

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 

Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

 

Mennynek Királyné Asszonya. 

Mennynek Királyné Asszonya, örülj, szép Szűz, allelúja. 

Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, allelúja. 

Amint megmondotta vala, föltámadott, allelúja. 

Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, allelúja! 

V. Örülj és örvendezz, Szűz Mária, allelúja! 

R. Mert valóban föltámadott az Úr, allelúja! 

Könyörögjünk. Úristen, aki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a 

világot megörvendeztetni méltóztattál: add, kérünk, hogy az Ő szent Anyja, Szűz Mária által 

elnyerjük az örök életet. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 
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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 

    Szombaton   

       15:30 Kisgyerekes Családi Szentmise 

    Hétköznap: 

                    8:00 Magyarok Nagyasszonya Templom 
 

Feltámadt Krisztus…  
 

Feltámadt Krisztus, 

Te olyannak fogadod el szívünket, amilyen. 

Miért kellene hát arra várnunk, hogy megváltozzék a szívünk, 

mielőtt elindulnánk feléd? 

Te fogod átalakítani. 

Lángra gyújtod lelkünk csipkebokrát. 

Nyitott sebeinken át árasztod belénk szeretetedet. 

Éppen fájdalmaink által termékenyíted meg a veled való közösséget. 

Hangod megtöri éjszakánk szűrűjét, 

És megnyilnak bennünk a dicsőítés kapui. 
(Roger testvér) 

Cím 90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4 

Tel.: 514 387 9503 

Fax: 514 387 8912 

Email: magyarplebania@videotron.ca 

Honlap: www.magyarplebania.com 
 

Múlt vasárnapi (2019. május 5.)  prédikáció: 

https://www.youtube.com/watch?v=s2pQoJZIlwk&feature=em-uploademail 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=s2pQoJZIlwk&feature=em-uploademail

