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Folytassuk múlt heti elmélkedésünket a jó pásztor – “vezetőről”! Nemde, Jézus hangoztatta, 
hogy Atyja kezéből senki nem ragad ki semmit, s hogy ő és az Atya egyek. Júdás 
meghazudtolná őt? Nemde, ő elveszett, a kárhozat fia? Egyáltalán, közülünk ki tudna együtt 
élni valakivel, akiről eleve és előre tudja, hogy el fogja árulni? A zsarnokok rémálma ez: az 
árulás! Hány hívüket, néha a leghűségesebbeket, végeztették ki tirannusok, biztos, ami biztos, 
hogy hatalmukat megszilárdítsák? A világirodalom és a világtörténelem hemzseg a példáktól. 
Machiavelli és mindenkori követői bebiztosítják magukat. Nem így Jézus. Sőt: küldi Júdást, 
tegye, amit tennie kell. És az árulás pillanatáról azt vallja, megdicsőült, s vele Atyja. Mintegy 
karrierjének csúcsa! 

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

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (14, 21 b-27). Pál és Barnabás beszámol arról, hogy  
milyen nagy dolgokat cselekedett velük az Úr. Az apostolok a Szentlélek irányítása alatt  
állottak. Nem mechanikusan, hanem úgy, hogy megkapták a bölcsesség, az okosság és a lelki  
erő kegyelmét. Ezért tudnak ilyen intelmeket adni a hívőknek: Hűségesen tartsanak ki a hitben  
a nehézségek között is, hiszen sok megpróbáltatás árán kell belépnünk Isten országába.  
Tanúságot kell tennünk kipróbáltságunkról. Az ima és a böjt szükséges az elöljáróknak és a  
hívőknek egyaránt, hogy kiesdjék, azaz ʼmegkérjék Isten segítségét. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (144, 8-9. 10-11. 12-13ab)     5. tónus 
Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 

Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő. 
Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez. 

Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 
 

Magasztaljon, téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak. 
Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék. 

Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből (21, 1-5a). Isten letöröl szemükről minden könnyet. 
Az üdvösség helye, a ,,mennyei Jeruzsálem'' már megvan, Krisztus kiérdemelte. Tehát 
célunk biztos, a győzelem lehetséges. Itt a földön meg kell tennünk minden 
kötelességünket, két lábbal kell a földön állnunk, s ezt annál inkább megtehetjük, mert 
tudjuk, hogy hová tartunk, és megkapjuk hozzá a segítséget. 

 
ALLELUJA:    . Alleluja. Jézus mondja: + ,,Új parancsot adok nektek, * szeressétek egymást, ahogy 

én szeretlek titeket. Alleluja. 6. tónus. 
 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 13, 31-33a. 34-35). Új parancsot adok nektek: 

Szeressétek egymást! Jézus Júdás távozását és vele együtt szenvedésének kezdetét azzal 
fogadja, hogy ,,most dicsőül meg az Emberfia''; és Isten is megdicsőül benne. Egész 
működése az Atya megdicsőítése volt. De most, a szenvedés napjaiban különös alkalma van 
arra, hogy kifejezze engedelmességét és szeretetét az Atya iránt, s hogy az emberekkel 
kapcsolatban is jóval viszonozza a rosszat. Apostolainak és Egyházának is azt ajánlja, hogy 
tartsanak ki a szeretetben, akkor minden nehézségen diadalmaskodnak. 

 

Ünnepek a hét folyamán: május 22. szerda 

május  23. csütörtök 

május  24. péntek 

Szent Rita 

Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú 

Szűz Mária Keresztények Segítsége 

 

Május a Szűzanya hava. Buzdítjuk a kedves Híveket, hogy otthon vagy közösségileg köszöntsék 

égi édesanyánkat a lorettói litánia elimádkozásával. Szövege interneten: 
https://regi.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=38#N44 
Imakönyvekben: Hozsannában 199. Éneklő Egyházban 692. számok alatt találjuk meg és 
imádkozhatjuk. 
 

RENDEZVÉNY 

Május 25-én, szombat este 19:30 órakor (ajtónyitás 19:00 órakor) templomunk Mindszenty 
termében előadás és táncház lesz a BOKRÉTA Tánccsoport évadzáró előadásában. A Bokréta 
2018–2019-es évadának záró előadása az együttes gyermek-, ifi- és felnőtt csoportjával. 
Vendégeink : a lengyel Fehér Sas táncosok (műsor után táncház).  

Felvilágosítás: Kálmán 514-499-2809. Jegyárak $20 (felnőtteknek), $15 (elővételben), $12 
(13 év alatt). Mindenkit szeretettel várunk! 

HÍREK 
 Május 23-án CIMTECH CONSTRUCION elkezdi templomtornyunk burkolatának 
javítást. A teljes költség: 5800 dollár + adó, melynek egyharmadát már kifizettük. A fontos munkálat 
szükségessé vált, köszönjük azok támogatást akik hozzájárulnak ennek elvégzéséhez. 

Idén nem lesz megrendezve a Szilveszteri Bál. Tervezzük azonban, hogy 2020. december 
31-én megvalósítjuk ezt a közösségi rendezvényt. 

2019. május 1-vel az Aranykorúak klubja befejezte működését. Köszönjük, hogy éveken 
keresztül biztosították közösségünkben az idősek szórakoztatását, kötetlen együttlétét. Isten áldását 
kérjük rájuk! 
 

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:            94.00 

     Borítékban:          497.00 
     Adomány:          130.00    
          ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 
 Május        19.    9:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
             11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      20. Nincs Szentmise 
      21.   8:00 +Varga Gyuláért - hozzátartozói 
      22.   8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      23.   8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      24.   8:00 +Beck Kornéliáért – Széll Attila 
      25.   8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 



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 felé? 

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 sűrűjét, 

és megnyílnak 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 12.)  prédikáció: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jfzq-ZsuNsU  

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Jfzq-ZsuNsU

