
LVI. évf. 25. szám         KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE          2019. június 23. 
Mit jelent az Úrnapja? Az ünnep teljes neve: Az Úr Testének és Vérének ünnepe. Az egyházi évben 
- a Húsvéti időt lezáró - Pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Az ünnep eredete a XII. századi 
eukarisztia-kultusszal áll kapcsolatban. Jézus eukarisztikus jelenlétét hangsúlyozza. A szentmisében 
az "átváltoztatástól" kezdve Jézus teste és vére jelen van a kenyér és a bor "színében". Ez a jelenlét 
megmarad, ezért őrizzük a Szentostyát a Tabernákulumban, és az örökmécs jelzi, hogy itt van Jézus 
velünk. Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusnak térdhajtással adunk tiszteletet. 
 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 142;      Felajánlás:109 ;    Áldozás: 119;    Kivonulás: 155. 
 

OLVASMÁNY  Mózes első könyvéből (Ter14, 18-20). Ábrahám kenyeret és bort ajánlott fel. 
Isten kegyelme mindig működött a világban, s mindig voltak, akik annak hatása 
alatt felismerték az igaz Istent, a világ Teremtőjét. Melkizedek, Ábrahám kortársa is 
ennek a bizonyítéka. A két ember bizonyára ezen az alapon talált egymásra. 
Melkizedek papi szolgálata független volt a későbbi ároni papságtól, s már a Zsolt 
109, 4 arra utal, hogy az eljövendő Messiás papsága az övének hasonlatossága 
lesz. A kenyér és a bor feláldozása is emlékeztet az Oltáriszentségre. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (109, 1.2.3.4)  6. tónus 
 

Válasz: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint. 
 
Így szólt az Úr az én Uramhoz, † „Jobbom felől foglalj helyet, * míg minden 
ellenségedet lábad alá vetem zsámolyul.” 
Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: * „Ellenségeid között uralkodjál.” 
 
Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint. 

 
„Nálad van az uralom hatalmad napján, * szent fényességben a hajnalcsillag előtt 
szültelek téged.” 
Megesküdött az Úr, és meg nem bánja: * „Pap vagy te mindörökké Melkizedek 
rendje szerint.” 
 
Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor11, 23-26). 
Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a kehelyből,  az Úr halálát 
hirdetitek. Pál apostol is beszámol az Oltáriszentség rendeléséről. Jellemző nála, 
hogy a külső körülményeket nem említi, hanem csak azt az éjszakát, amelyen 
Jézust elárulták. Jézus ekkor már egészen áldozatnak tudta magát, és elfogadta a 
vértanúságot. Ezért volt joga arra, hogy a kenyér és bor színe alatt elévételezze 
keresztáldozatát. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Jézus mondja: † Én vagyok az égből szállott élő kenyér. * Aki 
eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog.” Alleluja. 5. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk9, 11b-17). Mindnyájan ettek és jóllaktak a 
csodálatos kenyérből. A kenyérszaporítás csodáját Lukács úgy közli, mint az 
Eukarisztia előképét. Jézus megmutatta, hogy tudja és akarja táplálni azokat, akik 
hitet és üdvösséget keresnek nála, s hogy neki hatalma van a kenyér és a világ 
dolgai felett. Amikor tanítványait felszólítja, hogy ők adjanak enni az embereknek, 
ezzel azt is jelzi, hogy a lelki eledelt rajtuk keresztül adja majd Egyházának. Ez a 
táplálék olyan lesz, hogy soha ki nem fogy. A maradékból tizenkét kosarat töltenek 
meg, vagyis az apostolok keze soha nem lesz üres. 

 

Ünnepek a hét folyamán: június 24. szerda 

június 27. csütörtök 

június 28. péntek 

Keresztelő Szent János születésnapja 

Szent László király 

Jézus Szíve 
 

Monday, June 24 Christian Lipine, Archbishop of Montreal invites you all to join him for the celebration of 
the Feast of St. John the Baptist, at the church Saint-Jean-Baptiste (on Richel Street, near Saint-Denis 
Street) at 10 a.m. He will preside the solemn Mass. 
 

HIRDETÉS 

Szerdán, június 26-án képviselőtestületi (Hatos Tanács) gyűlést tartunk 19:30 órai kezdettel. 

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 23-án a Búzavirág Hímzőkör várja tagjait a szentmise után a sekrestye fölötti teremben 
(Mária-szoba). 
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 7-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! 
 

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:           68.00 
       Borítékban:         665.00 
       Adomány         215.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 
 Június       23.   9:00 +Várkay Ivánért - családja 
            11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      24. Nincs Szentmise 
      25.  8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség   
      26.  8:00 +Joaquim Bras-ért - Angelina  
      27.  8:00 +Joo Vass Terézért - hozzátarózói 
      28.  8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      29.  8:00 +Torma Rozáliáért – leánya és családja 
           17:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora (M.O) 



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 16.)  prédikáció: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pEmOLqdA-A&feature=em-uploademail 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5pEmOLqdA-A&feature=em-uploademail

