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„Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és 
lakhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat.” Egy ilyen mondat ugyan 
mit is üzen? Elsőnek azt kell látnunk, hogy ez a beszéd része Jézus búcsújának övéitől, végrendelet. 
Aki végrendelkezik, felhagy a pózokkal, őszintén szembenéz a múlttal, rendezi dolgait, és többnyire 
igyekszik megóvni szeretteit, hogy ugyanazon hibákat kövessék el, amelyek az ő útját fémjelezték. 
Persze, a búcsú nem független a múlttól, az előzményektől!  

ÉNEKEK:  Bevonulás: 95;      Felajánlás :93;    Áldozás: 118;    Kivonulás: 293. 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (15, 1-2. 22-29). Isten nem akarja, hogy a 

szükségesnél több teher nehezedjék a hívek vállára. Amikor a pogányok beléptek az Egyházba, 
szükségszerűen felmerült a kérdés, hogy nekik is meg kell-e tartamok az ószövetségi törvényt, vagy 
elég-e az üdvösségre a Krisztusba vetett hit. Pál apostol következetesen hirdeti az Isten gyermekeinek 
szabadságát, s azért ô nem kötelezi a megtért pogányokat a régi teher hordozására. Így döntött az 
apostoli zsinat is, legföljebb azt kérte a megtért pogányoktól, hogy a békés egybeolvadás céljából 
legyenek tekintettel egyes zsidó hagyományokra. Az Egyház így tárta ki kapuját minden nép előtt. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (66, 2-3. 5. 6 és8.)     5. tónus 
 

Válasz: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged. 
 
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, *ragyogtassa fel arcát 
fölöttünk, hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes 
nemzetek. 
 
Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged. 

 
Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, + mert igazságosan ítéled a 
népeket, * és te vezérled őket a földön. 
 
Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged. 

 
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből (21, 10-14. 22-23). Egy angyal megmutatta nekem a 

mennyből az Istentől alászállt szent várost. Az Egyház földi élete tele van megpróbáltatásokkal, de 
az üdvösség minden fáradozásért kárpótol. Az nemcsak az érdemek jutalma, hanem Isten ajándéka is 
lesz. Természetfelettiségét az jelzi, hogy ,,az égből száll alá'', és díszes mint a felöltöztetett 
menyasszony. Lényege az Isten életében való részesedés, s ez magával hozza a békét, a boldogságot 
és a biztonságot. 

ALLELUJA:    . Alleluja. Jézus mondja: + ,,Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám    
is szeretni fogja és hozzá költözünk. Alleluja. 8 G. tónus. 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (14, 23-29). A Szentlélek megtanít titeket mindenre, amit 
mondtam nektek. Jézus előre felvázolja, hogy mit ad a megváltás az embernek, és hogy Egyházát 
milyen belső kegyelmek fogják éltetni. Az összetartó erő az ő tanítása marad, azt kell megvalósítani. Aki 
ezt megteszi, azt szeretni fogja az Atya. A Szentlélek fog gondoskodni arról, hogy a hit ne 
homályosodjék el, hanem tiszta maradjon. Isten jelenlétének megélése megadja azt a békét, amely 
Jézus lelkét mindig eltöltötte. Ezt erősíti meg az ígéret, hogy az Atyánál helyet készít számunkra. 

 

Ünnepek a hét folyamán: május 29. szerda 

május 30. csütörtök 

június  1. szombat 

Szent Magdolna 

Szent István ereklyének átvitele 

Szent Jusztinusz vértanú 

 

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. 
 

Friday, May 31 Christian Lipine, Archbishop of Montreal invites you all to join him for the Feast of the 
Diocese of Montreal, at Mary Queen of the World Cathedral, at 7:30 p.m. 
 

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! 
Május 26-án a Búzavirág Hímzőkör várja tagjait a szentmise után a Mindszenty teremben. 

Június 9-én,közvetlenül a szentmise után a Szent Erzsébet Nőegylet gyűlést tart. Minden tagot 
szeretettel várnak. 
Templomtornyunk burkolatának javítását elhalasztjuk. A tél folyamán a károk növekedtek, újabb 
felülvizsgálat szükséges. Tájékoztatást a későbbiekben adunk. 
 

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:           78.00 

      Borítékban:           521.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 
 Május        26.    9:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
             11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      27. Nincs Szentmise 
      28.   8:00 +Joaqim Bras-ért - Angelina 
      29.   8:00 +Bencsics Kláráért – jó barát 
      30.   8:00 +Deák Ferenc atyáért – Siket Gyuri és családja 
      31.   8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
 Június       01.   8:00 +Varga Gyuláért - hozzátartozói 



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 19.)  prédikáció: 

https://www.youtube.com/watch?v=q_7Et9Jh-ZE 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=q_7Et9Jh-ZE

