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Kérjétek az Aratás Urát! Munkások kellenek, kik új világot teremtenek; élénken keményen 
munkás lélekre van szükségünk. Munka kell; sziklákat kell fúrni, követ fejteni, aratni kell. Az 
apostoloknak nem hivatalban kell ülniük s várniuk a tudakozódókat; ez egészen mellékes 
funkció. Tűzeső hull az „apostoli férfiakra az apokaliptikus angyal füstölőjéből”; nincs 
nyugalmuk; lelkük feszül, szemük lát, arcuk ég, szívük beszél; a szeretet tüze s a gondnak 
árnyéka jellemzi lelkületüket. Gyermekek, betegek, botrányosak, veszélyben forgók, 
bűnösök, jó lelkek, iskola, család, társadalom ezernyi szükséglete rajzik szemeik előtt; ők 
bíznak, imádkoznak, szenvednek, kitartanak! 
 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 222;      Felajánlás:220;    Áldozás: 126;           Kivonulás:293. 
 

OLVASMÁNY  Izajás próféta könyvéből (Iz66, 10-14) A próféta jövendölésében Jeruzsálem a 
Messiás országát jelképezi. Magát Jeruzsálemet megszemélyesíti, és 
édesanyaként ábrázolja. A megjövendölt messiási országban béke uralkodik. 
A babiloni fogságból hazatért nép élete szegényes volt és tele félelemmel. Az 
újjáépítés lassan haladt, és a belső vallási megújulás is nehezen ment. A próféta 
azzal vigasztal, hogy az öröm és a béke visszatér a városba, mert Isten nem 
feledkezett meg róluk, hiszen az apa és az anya szeretetével tekint rájuk. A béke 
ígérete előképe a messiási országnak. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (65, 1-3a. 4-5. 6-7a 16 és 20)  10. tónus 
 

Válasz: Minden föld Istent dicsérje! 
 
Minden föld dicsérje az Istent, * dicső nevének zsoltárt zengjetek! 
Magasztaló énekkel mondjátok Istennek: * „Mily csodásak a te műveid!” 
 
Minden föld Istent dicsérje! 

 
Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, * nevedet zsoltárral dicsérje! 
Jöjjetek, és lássátok Isten műveit,* csodálatos, amit az emberekért 
végbevitt. 
 
Minden föld Istent dicsérje! 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből (Gal6, 14-18). Szenvedéseit Pál 

apostol Krisztusért viseli. A levél azt a kérdést tárgyalja, hogy a megigazulás a 
Jézus Krisztusba vetett hitből jön, nem a mózesi törvényből. Itt az apostol 
személyes vallomásával erősíti meg a tanítást. Elmúlt a megkülönböztetés a 
zsidók és a pogányok között. Az üdvösséget Krisztus keresztje szerezte meg, tehát 
csak azzal érdemes dicsekedni. Isten új népét azok alkotják, akik Krisztusban 
hisznek és az ő jegyét viselik, amit a keresztségben magukra öltöttek. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, * Krisztus tanítása 

töltsön el titeket gazdagon. Alleluja. 5. tónus 
 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk10, 1-12. 17-20). Jézus munkásokat hív aratásába, 
és hatalmat ad nekik az evangélium hirdetésére. Aki befogadja őket, Isten 
békéjét kapja jutalmul. A 72 tanítvány szétküldésével Jézus saját tanításának 
nagyobb nyilvánosságot akart adni. De tette jelképes is. A 72-es szám utal a Ter 
10. fejezetére, ahol ennyi a különböző népek száma. Az evangélium tehát minden 

népnek van címezve. Az apostolokon kívül a többi hívő is küldetést kap, mert az 
aratnivaló sok, de a munkás kevés. A követendő magatartás olyan, mint az 
apostolok küldetésénél. A lényeg azon van, hogy Krisztus adja a karizmatikus 
erőt. Fáradozásuk jutalma: nevük fel van írva az égben. 

 
 

Ünnepek a hét folyamán: július 9. kedd 

július 11. csütörtök 

július 13. szombat 

Szent Veronika 

Szent Benedek, Európa védőszentje  

Szent Jenő 
 
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!  

Július 5. és 9. között cserkészeink Nyári Táboron vesznek részt Camp Pioneer-nál (Sainte 
Justine de Newton, QC), Sólyom István és Sharon tanyáján,. Jó táborozást kívánunk! 

Július 7-én a Búzavirág Hímzőkör várja tagjait a szentmise után a Mária-teremben. 

Július 10-én, szerdán 19:30-kor a Kurátor Testület gyűlést tart. Minden tagot szeretettel várnak! 

HALOTTUNK 

Július 10-én, szerdán 11:00 órakor temetjük Mária Csoma Bankó egyházközségi tagunkat.                     
    NYUGODJÉK 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:           60.00 
       Borítékban:         190.00 
       Adomány           30.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

 Július        7.   9:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
           11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora  
      8.  8.00  Nincs Szentmise 
      9.  8:00 +Joó Vass Terézért - hozzátartozói  
    10.   8:00 +Torma Nagy Juliannáért – Juhász Julianna 
    11.   8:00   Nincs Szentmise 
    12.   8:00   Nincs Szentmise 
    13.   8:00   Nincs Szentmise 



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 

 

Egyedül érted, Istenem 
 

Uram! Vedd életemet a kezedbe és tedd vele azt, ami neked tetszik. Ezentúl nem utasítom el 

magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amiket beleszõttél az életembe. Elég, ha 

azt tudom, minden dicsõségedre szolgál, minden terved jó. Mert minden szeretet, csak 

önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent 

akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a te dicsõségedre 

lobbanjon! Csak ezért éljek! És töltsd be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával és 

egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény 

szentségéért, hanem egyedül érted, Istenem! 

(Thomas Merton) 
 

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 30.)  prédikáció: 

                                 https://www.youtube.com/watch?v=pNs5G93mApI 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pNs5G93mApI

