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"Én veletek vagyok minden nap a világ végéig!" Ma Urunk mennybemenetelét 
ünnepeljük. Feltámadott emberi testével és emberi természetével együtt emelkedett az 
égbe. Az örökkévalóságban élvezi a neki járó dicsőséget, és közbenjár értünk a mennyei 
Atyánál. Templomunk ma az Olajfák hegye. Körülvesszük az oltárt, mint Jézust apostolai. 
Átéljük búcsúzásának pillanatait. 

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

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (7, 55-60). István vértanú haldokolva így 
imádkozott ,,Nyitva látom az eget, és az Emberfiát az Isten jobbján 
állni.'' Az első vértanú történetében Jézus jelet akart adni Egyházának. Ő 
az Atya jobbján van, és mindig kész arra, hogy övéinek segítségére 
siessen. Ő ad erőt a tanúságtételre, az evangélium hirdetésére és a 
hűség kifejezésére. Legnagyobb kegyelme az, hogy lehetővé teszi 
számunkra erényeinek követését, a megbocsátást és az ellenségért való 
imát. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (96, 1 és 2b. 6 és 7c. 9.)     4g. tónus 
 

Válasz: Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett. 
 
Király az Úr, a föld ujjong, * és örvendjen minden sziget. 
Trónjának támasza, * jog és igazság. 
 
Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett. 

 
Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsőségét meglátják a népek. 
Imádjátok őt, * mind, ti angyalai. 
 
Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett. 

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből (22, 12-14. 16-17. 20). Jöjj el, Uram Jézus! A 
Jelenések könyvének befejezése nemcsak az üdvösség boldogságát 
vázolja fel, hanem azzal bátorít, hogy Jézus ezt az üdvösséget nekünk 
szánta. Ő a kezdet és a vég, minden jó tőle indul ki, és mindent ő fejez be. 
Eljövetele egyúttal az érdemek jutalmazása is lesz, azért jogunk van őt 
bizalommal várni. 

ALLELUJA:    Alleluja. ,,Nem hagylak árván titeket, * visszajövök hozzátok, és örülni fog 
majd a szívetek.'' Alleluja. 4 G. tónus.  

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (17, 20-26). Legyenek egyek, amint mi egyek 
vagyunk. Az Egyház egységének a hitben és a szeretetben kell 
megmutatkoznia. Sok ember számára ezek a legfőbb problémák, ezért 
övéinek egysége Jézus kegyelmi erejét fogja bizonyítani. Az Egyház nem 
fog széthullani, mert Jézus a benne hívőkkel közli a maga istenfiúi 
dicsőségét, s azok arra fognak törekedni, hogy megőrizzék az egységet, 
mint ahogy ő egy az Atyával. Így az Egyház jel lesz a történelemben, s 
bizonyítani fogja, hogy Isten az emberiséget meghívta az üdvösségre, a 
végső szeretetegységre. 

Ünnepek a hét folyamán: június 5. szerda 

június 6. csütörtök 

június 8. szombat 

Szent Bonifác püspök és vértanú 

Szent Norbert 

Boldog Sándor István 

 
MEGHÍVÓ 

Hősök napja: Június 2., vasárnap 12:30-kor: Montreali Magyar Bizottság szeretettel hív minden 
jóérzésű magyart a Hősök napja ünnepi megemlékezésre. 

JÓ HÍR: 
A múlt hétvégén a cserkészek Akadályversenyen vettek részt a Fillmore (NY) Sík Sándor 
Cserkészparkban. Az Ibolya őrs (Edvi Diana őrsvezető, Rátvai Noémi, Szabó Viktória és Szendrei 
Adrienne) a Cserkész 2 korosztály leány őrsök között 3. helyezést, a Fekete Párduc őrs (Károly 
István őrsvezető, Boucher Mátyás, Edvi Róbert és Varró Balázs) a Cserkész 2 korosztály fiú 
őrsök között 3. helyezést értek el. Gratulálunk nekik és vezetőiknek! 

TÁJÉKOZTATÓ 

Templomtornyunk burkolatának javítását elhalasztottuk. A tél folyamán a károk növekedtek, 
újabb felülvizsgálat szükséges. Szépen haladunk ebben a munkában. Köszönöm azon szakemberek 
segítségét, akik a legjobb megoldás megtalálásában segítenek minket. 

GYŰLÉSEK: 

 Június 6-án a Kurátori Testület tartja gyűlését 19:30 órai kezdettel. 

 Június 9-én, közvetlenül a szentmise után a Szent Erzsébet Nőegylet gyűlést tart. 
Minden tagot szeretettel várnak! 

 

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:           87.00 
      Borítékban:         412.00 
      Adomány:         550.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 
 
MISESZÁNDÉKOK: 
 Június       2.    9:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
           11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      3. Nincs Szentmise 
      4.    8:00 Szabó Józsefért – Babos Krisztián 
      5.    8:00 +Deák Ferenc atyáért – Siket Gyuri és családja 
      6.    8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      7.    8:00 Szeretteimért – Rácz László 
      8.    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 
 

Hűség a kis dolgokban 
Légy hűséges a kis dolgokban, mert ezek elhanyagolása vagy felületes teljesítése lanyhasághoz vezet, 

amiből talpra állni szinte lehetetlen. 

A lélek megszentelése terén nehéz lenne bármit is kis dolognak nevezni, mivel a cél rendkívüli 

fontossága mindent nagyon fontossá tesz (…). Ezeket a kis dolgokat azért nem szabad elhanyagolnunk, mivel 

a következményeik nagyon is nagyok lehetnek. Az a lélek, aki ezeket a kis dolgokat elhanyagolja, eleinte még 

lelkiismeret-furdalást érez. Egy idő után a lelkiismeret-fordalás elmúlik, mivel a lélek hozzászokik a hibákhoz. 

Mivel a lélek tudatosan választja a tökéletlenséget és a bűnt, az ilyen léleknek az Üristen sem adja tovább 

hiába az Ő kegyelmeit(…) Előfordul, hogy idővel az egykor buzgó és szent életű emberek is nagyon mélyre 

süllyednek, és ez azért történik, mert a kis dolgokat elhanyagolták az életükben. Ha egy nagyobb vihar jön. 

lelkük megrongálódott épülete könnyen  romokba dől. 

                                                                                                                            (Szent Maximilien Kolbe) 
 

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 26.)  prédikáció:         

   https://www.youtube.com/watch?v=fVriEPLaak4&feature=em-uploademail 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fVriEPLaak4&feature=em-uploademail

