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A Szentlélek az Újszövetségben, mint ajándék jelenik meg, az Atya ajándéka számunkra. 
János evangélista fejti ki bővebben, hogy a Szentlélek ajándékozása az Atya kezében van. 
Jézus a Lélek által üresíti ki magát, és ajándékozza magát teljesen az Atyának. János 
evangéliumában a Lélek egyben vigasztaló is. Az embernek a felépülő Isten kapcsolata 
mindig a lélek műve. A jövőben épülő kapcsolat is, ezért a Szentlélekről szokták mondani 
leggyakrabban, hogy eljön. 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 98;       Felajánlás:97;          Áldozás: 101;          Kivonulás:102. 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (2, 1-11). I Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek,   
és beszélni kezdtek. A Szentlélek eljövetelével teljesedett a prófétai jövendölés és 
Jézus ígérete. Külső jelként a nyelvek adományát hozta, aminek az a jelentése, 
hogy az Egyház küldetést kap minden néphez és nyelvhez az evangélium 
hirdetésére. Ez végső fokon Isten megdicsőítése lesz. A lángnyelvek jelképezik a 
Lélek tisztító és lelkesítő erejét, a viharos szélzúgás pedig emlékeztet a Sinai 
teofániára. Itt most életbe lép az új szövetség, amely már belülről hatja át az 
embert, ezért nem kőtáblára kell írni. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (103, 1 ab és 24ac. 29bc-30. 31 és 34.)    8g. tónus 
 

Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 
 

Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem. 
Mily sokrétű a te műved, Uram! * teremtményeid betöltik a földet. 
 

Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 
 

Ha megvonod éltető erődet, * elpusztulnak és a porba térnek. 
Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod. 
 

Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 

SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (12, 3b-7. 12-13). Jöjj 
Mi mindannyian egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által. A 
kijelentés: Jézus az Úr -- a legrégibbi hitvallás volt. Kifejezte a feltámadt Krisztusba 
vetett hitet, de a hit a Szentlélek megvilágosító hatására jön létre. Ô osztogatja a 
kegyelmi ajándékokat az Egyházban. Ő a titokzatos test lelke, s minden tagot arra 
képesít, hogy a főnek, Krisztusnak nyomába szegődjék. 

ALLELUJA: Alleluja. Jöjj el, Szentlélek Isten, + töltsd el híveid szívét, * és szereteted 
tüzét gyullaszd föl bennünk! Alleluja. 8 G. tónus. 

 EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (20, 19-23). Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek 
én is titeket. Vegyétek a Szentlelket. A feltámadt Krisztus már beöltözött istenfiúi 
hatalmába, azért részesítheti övéit a Szentlélek erejében. Jelzi, hogy küldetésük az 
övének a folytatása lesz, amit ő az Atyától kapott. Az Egyház nagy feladata az 
Istennel való kiengesztelődés szolgálata marad. A Szentlélek, az Atya és a Fiú 
szeretetkapcsolata, azért ő adja meg nekünk is a kegyelmet a bűnbánatra, a 
szeretetre és a hűségre. Az Egyház az ő erejével fogja állandósítani a kegyelmet 
ebben a világban az emberi gyarlóság ellenére 

 

Ünnepek a hét folyamán: június 11. kedd 

június 13. csütörtök 

június 15. szombat 

Szent Barnabás apostol 

Szent Paduai Szent Antal áldozópap 

Árpád házi Boldog Jolán 

 
A nyári pihenés ideje hamarosan megkezdődik: sokan mennek szabadságra a közelben, vagy 
messzi földre utaznak. 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! 

TÁJÉKOZTATÓ 
Templomtornyunk burkolatának javítását elhalasztottuk. A tél folyamán a károk növekedtek, 
újabb felülvizsgálat szükséges, aminek folyamata szépen halad. Köszönöm azon szakemberek 
segítséget, akik a legjobb megoldás megtalálásban segítenek minket. Kivitelező cégekkel már 
tárgyaltunk, most várjuk az árajánlatokat tőlük. 
GYŰLÉS 
Június 9-én, közvetlenül a szentmise után a Szent Erzsébet Nőegylet gyűlést tart. 

Minden tagot szeretettel várnak! 
HALOTTUNK 
 -Június 13-án, csütörtökön temetjük Joo Vass Teréz  egyházközségi tagunkat. Temetése de. 
11:00-kor lesz a templomból. 
- Június 14-én, pénteken temetjük Dobozy Lillian  egyházközségi tagunkat. Temetése de. 14:00-
kor lesz a templomból. 
   NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 
 

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:             65.00 
      Borítékban:           450.00 
      Adomány:           505.00 
              ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

 Június         9.    9:00 + Joo Vass Terézért – Vass család 

             11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      10. Nincs Szentmise 
      11. Nincs Szentmise 
      12. Nincs Szentmise 
      13.   8:00 +Varga Lajosért  és Katalinért - családja 
      14.   8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      15.   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 s 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. június 2.)  prédikáció: 

https://www.youtube.com/watch?v=D4G5Eumhjno&feature=em-uploademail 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=D4G5Eumhjno&feature=em-uploademail

