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Az egyházi év ünnepein megváltásunk eseményeit éljük át. Ádventben kértük az Atyaistent, küldje 
el Fiát, Megváltónkat. Jézus életének eseményeit idézte fel karácsony, húsvét, mennybemenetel 
ünnepe. Pünkösdkor a Szentlélek érkezésére emlékeztünk. Ma, Szentháromság ünnepén együtt 
áldjuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istent. - Az emberiség egyes személyiségeinek nem mindig a 
teljes harmónia megteremtése a szándékuk. A világban való létezésünk minőségét nem teremthetjük 
meg vagy csak morális, vagy csak társadalmi, vagy csak gazdasági, vagy csak tudományos 

eszközökkel, hanem ezen szektorok egyidejű harmonikus meglétével van erre lehetőség. Ez azonban 

az emberi lénynek mint létező személynek a harmóniára való törekvése nélkül lehetetlen. Ezen 

harmóniának a modellje a Szentháromság. 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 226;      Felajánlás:105;    Áldozás: 126;    Kivonulás:286. 

OLVASMÁNY  a Példabeszédek könyvéből (Péld8, 22-31). Isten öröktől fogva tervei 
szolgálatára rendelte a Bölcsességet mielőtt még bármit alkotott. A szöveg 
kettős tanítást ad Istenről. Az egyik az, hogy az ő létéhez hozzátartozik a 
bölcsesség éppúgy, mint a szentség és a hatalom. A másik pedig az, hogy 
bölcsességének vetületét belevitte a teremtésbe. Nem ötlet szerint alkotta meg a 
világot, hanem örök terve szerint. A világban felismerhető ez az isteni elgondolás 
különösen akkor, ha az üdvösség történetét is figyelembe vesszük. Abban 
kifejezésre jut, hogy a világ egyúttal Isten szeretetének tárgya. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (8, 4-5. 6-7. 8-9)  5. tónus 
 

Válasz: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. 
 
Szemlélem az eget, ujjaid műve az, * te alkottad a holdat és az összes 
csillagot. 
Ugyan mi az ember, hogy megemlékezel róla,* az emberfia, hogy gondot 
viselsz rá? 
 
Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. 

 
Az embert csaknem angyalnak alkottad †, * megkoronáztad dicsőséggel és 

fönséggel, * hatalmába adtad kezed művet. 
Mindent lábad alá vetettél, † minden juhot és barmot, * hozzá még a mezők 

vadjait. 
 
Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. (Róm5, 1-5). A nekünk 

ajándékozott Szentlélek által szívünkbe kiáradt az Isten szeretete. A megváltás 
gyümölcse az, hogy Isten maga ajándékoz meg bennünket a megigazulással. 
Elfogad bennünket, és magához hasonlóvá tesz. Ezért buzdít az apostol, hogy 
éljük át állapotunkat úgy, mint békét, mint megnyugvást Isten közelében. Ő 
határozott reményre hívott meg bennünket, s ez a legnagyobb kiváltságunk. Így a 
megpróbáltatások ellenére hűségesek tudunk maradni. Főleg azért, mert a 
bennünk lakó Szentlélek állandó biztosítéka Isten szeretetének, s nekünk is 
megadja ajándékba, hogy szeretetét viszonozhassuk. 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, 

aki van, aki volt és aki eljön újra! Alleluja. 9. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn16, 12-15). A Szentháromság: Atya, Fiú, 

Szentlélek. Jézus már búcsúbeszédében bepillantást engedett a 
Szentháromság titkába. Földi életében arra törekedett, hogy megdicsőítse az 
Atyát, viszont az Atyától azt várja, hogy dicsőítse meg őt emberi természete 
szerint is. A Szentlelket azért küldi el az Atyától, hogy művét befejezze, és 
egyúttal a világ előtt is kibontakoztassa dicsőségét. Az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek kapcsolata tehát a kölcsönös szeretet és a szeretetben való egység. 
Ez az élet teljessége, s mi a kinyilatkoztatásban ennek kicsordulását kaptuk, s 
majd a színelátásban tárul fel egészen előttünk. 

 

Ünnepek a hét folyamán: június 19. szerda 

június 21. péntek 

június 23. vasárnap 

Szent Ramuald apát 

Gonzága Szent Alajos szerzetes 

KRISZTUS SZENT TESTE és VÉRE 

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! 

 

KERESZTSÉG 
Június 16-án, vasárnap Rondeau Mathias a Keresztség szentségében részesül. 

 

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:             75.00 
       Borítékban:           975.00 
       Adomány:  25.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 

 

MISESZÁNDÉKOK: 
 Június       16.  9:00 +Laposnyik Józsefért - családja 
           11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
      17. Nincs Szentmise 
      18.  8:00 +Kocsis Józsefért - családja 
      19.  8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
       20.  8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
       21.  8:00 +Jager családért – Posch család 
       22.  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 
 

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 9.) prédikáció: 

                                                      https://www.youtube.com/watch?v=3f_ZYEN6k7U 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3f_ZYEN6k7U

