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„Meghívástok szabadságra szól” Már Jézus igehirdetése is a kafarnauami zsinagógában a 
szabadság témájával kezdődik.  „Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. 
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy 
szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak.” ( Iz 61,1) Ezt a témát 
Pál is folytatja, de zsidó és pogány keresztény egyházak között kialakult feszültség viszonyaira 
alkalmazza a mondandóját. Arra biztatja híveit, hogy változtassanak szemléletükön: „a 
mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára” 
(Róm 8,21). Ez a téma Pál számára létfontosságú, hiszen nagy valószínűséggel korábban, 
megtérése előtt Pál a pogányok Istenfélőkké tételén fáradozott, vagyis igyekezett a zsinagógai 
közösség határait a pogányok megtérítésével bővíteni. 
 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 257;      Felajánlás:223;         Áldozás: 144;          Kivonulás:284 . 
 

OLVASMÁNY  a Királyok első könyvéből (1 Kir 19, 16b. 19-21). Illés próféta tanítványául 
választja Elizeust. Illés teveszőr köntöse a prófétai küldetés jelképe lett. Ô 
maga a küldetést hűségesen teljesítette, de sok küzdelem közepette. Elizeus 
megértette: ha neki kell mestere küldetését folytatnia, arra neki is rá kell tennie 
az életét. Ezért búcsúzik el és mutat be áldozatot, hogy Isten segítségét kérje. 
A próféták ebből a szempontból előképei voltak Krisztusnak. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (15, 1-2a és 5. 7-10. 11) 1. tónus 
 

Válasz: Te vagy, Uram, Istenem, * örökségem és osztályrészem. 
 
Istenem, oltalmazz engem, mert én benned bízom, * azt mondom Uramnak: 
„Istenem te vagy nékem.” 
Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe, * örökségemet tőle várom. 
 
Te vagy, Uram, Istenem, * örökségem és osztályrészem. 

 
Áldom az Urat, mert tanácsot adott nékem, * éjjel-nappal erre tanít szívem 
mélye. 
Mindenkor Istent tartom szemem előtt,* jobbomon ő áll, semmitől sem félek. 
 
Te vagy, Uram, Istenem, * örökségem és osztályrészem. 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből (Gal5, 1. 13-18). Isten 
gyermekeinek szabadságát Krisztus szerezte meg nekünk. Krisztus 
követése a szellem szabadságát jelezte, de csak azok számára, akik 
megszabadultak a testi vágyak szolgaságától. Ezt a szabadságot csak a 
szeretet gyakorlásában lehet megtapasztalni. Ezt tárja elénk a kijelentés: Ha a 
Lélek vezet benneteket, akkor nem vagytok a törvény alatt. A Szentlélek éppen 
arra képesít, hogy kifejezzük szeretetünket Isten és az emberek iránt, és akkor 
nem érezzük, hogy a törvény kényszerének engedelmeskedünk. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, * örök életet adó igéid 
vannak. Alleluja. 5. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk9, 51-62). Ember, fiának nincs hová fejét 
lehajtania: Jézus követése áldozatot kíván. Jézus az Atya irgalmát 
nyilatkoztatta ki, azért elutasított minden büntető és megtorló csodát. Az 

ószövetségi időkben még voltak ilyenek, s a két apostol ezeket tartotta 
szem előtt. Jézus az Isten országának hirdetését igazi szegénységben 
vállalja, mert tudja, hogy a földi javak magukhoz láncolják az embert, s 
akkor elveszti függetlenségét. Ô maga ad példát, hogy majd tanítványai is a 
kényelem keresése nélkül vállalják feladatukat. Ha egyszer Krisztus mellett 
döntöttek, ne inogjanak meg, és ne tekintsenek hátra. 

 

Ünnepek a hét folyamán: június 29. szombat 

július 2. kedd 

július 3. szerda 

Szent Péter és Pál apostolok 

Sarlós Boldogasszony 

Szent Tamás apostol 
HIRDETÉS 
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!  
MEGHÍVÓ 
 Június 30-án vasárnap tartjuk a Péter-Pál pikniket a rawdoni Szent István parkban. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan, ezen a vasárnapon a templomban szentmise nem lesz. Azonban azok 
számára, akik nem tudnak a piknikre eljutni, június 29-én, szombaton 17:00 órakor tartunk 
szentmisét a Magyar Otthonban. Továbbá, tombolatárgyakat kérünk a kedves hívektől. Aki adakozni 
tud, tárgyát a plébániára hozza el. Köszönjük! Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk! 

 Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy CANADA DAY PARÁDÉ alkalmával a Magyar 
közösség együttessen képviselteti magát. Találkozó július 1-én,  reggel 9:30-tól a Guy és Fort utca 
között a René Levesque Blvd-on. Kérjük, hogy magyaros öltözetben jelenjünk meg. 

 

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:           88.00 
      Borítékban:         633.00 
      Adomány         435.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 
 
MISESZÁNDÉKOK: 
 Június    30. 11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora (Rawdon) 
 Július        1. Nincs Szentmise 
      2.  8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora Egyházközség   
      3.  8:00 +Varga Gyuláért - hozzátartozói 
      4.  8:00   Gyógyulásért – Juhász julianna 
      5.  8:00   Szeretteimért – Rácz László 
      6.  8:00 +VassTerikéért – Irén Szabadházi 



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 

     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 23.)  prédikáció: 

https://www.youtube.com/watch?v=6rai6K_HdIE 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6rai6K_HdIE

