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De hát ki az én felebarátom?'' Jézus a hozzá intézett kérdésekre kétféleképpen válaszol: 
újabb kérdéssel és történetekkel. Ezt érdemes eltanulni tőle. A visszakérdezés célja kettős: 
a kérdező tisztázza előbb saját motívumait, de jelen tudását is: ő hogyan válaszolna saját 
kérdésére? Hisz, ha nem lenne kit kérdeznie, akkor is döntenie kellene. A történet célja is 
kettős: mindenek előtt a kérdező, azaz a megoldást kereső világába helyezi a problémát, 
lehozva azt az absztrakciók szintjéről a mindennapi valóságba. Másfelől a kérdező akarva-
akaratlanul azonosítja magát a történet szereplőivel, és Jézus arra is megtanítja, hogy előbb 
az áldozat bőrébe bújjon – „ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került” – és csak 
aztán ismerje fel magát a többi szereplőben. 

   
ÉNEKEK:   Bevonulás: 221;      Felajánlás:150;    Áldozás: 127;    Kivonulás:280. 

 

OLVASMÁNY  a Mózes ötödik könyvéből (Mtörv30, 10-14). Mózes Isten parancsainak 
megtartására buzdítja a népet. Isten mint Teremtő is megkövetelhette az 
engedelmességet, de még inkább megtette a szövetség alapján. Ő maga 
hűséges a szövetségben adott ígéretekhez, s ugyanazt kívánja népétől is. 
A teljes lélekből fakadó engedelmesség azt jelenti, hogy az Istennel 
fennálló kapcsolatnak semmit ne helyezzenek elébe. Ezt a követelményt 
mindig szem előtt kell tartani. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (68, 14 és 17. 30-31. 33-34)  2. tónus 
 

Válasz: Alázatosak ,keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. 
 
Hozzád imádkozom, Uram, * hallgass meg kegyelmed idején, Istenem. 
Mérhetetlen jóságodban hallgass meg, * hűséged szerint segíts rajtam. 
 
Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. 

 
Én azonban szegény vagyok és szenvedek, * de szabadításod, Istenem, 
fölemel engem. 
Énekszóval áldom Isten nevét,* dicsérettel magasztalom őt. 
 
Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (Kol1, 15-20). Isten 
mindent Fia által és Fiában teremtett. Kolosszében egyesek olyan 
tanokat terjesztettek, hogy az ember üdvössége valamilyen kozmikus 
hatalmaktól és szellemi teremtményektől is, függ, s azokat is tisztelni kell. 
Ezért hangoztatja az apostol, hogy Krisztus az egyetlen közvetítő. Az Atya 
általa és érte teremtette a világot, s minden kegyelemnek ő a forrása. Ő 
szerezte meg a bűnök bocsánatát és az örök életet. Egyedül ő hozta létre a 
kiengesztelődést az ég és a föld között. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Uram, tanításod lélek és élet, * örök életet adó igéid 
vannak. Alleluja. 5. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk10, 25-37).A főparancs:a szeretet parancsa 
Minden ember felebarátom! Az Isten és az emberek iránt való szeretet 

parancsa megtalálható az Ószövetségben is, de nem egymás mellé 
állítva és kiemelve, mint főparancsolat. Jézus újdonsága az, hogy a 
kettőt összekapcsolja, és nem engedi szétválasztani. A másik újdonság 
a felebarát fogalmának tisztázása. A régiek a szeretetet a rokonokra és 
a honfitársakra korlátozták; Jézus példabeszéde rávilágít arra, hogy az 
idegennel szemben is ugyanaz a kötelességünk. 

 

Ünnepek a hét folyamán: július 15. hétfő 

július 16. kedd 

július 18. csütörtök 

Szent Bonavetura püspök és egyháztanító 

Kármelhegyi Boldogasszony  

Szent Hedvig királynő 
 

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 14-én 13:00 órakor a Szent Erzsébet Nőegylet tartja gyűlését. 

 

HALOTTUNK 

Július 2-án életének 95. évében elhunyt Margaret Janoska Locke. Alapító tagja volt a Szent 
Erzsébet Nőegyletnek és tagja egykori plébániánknak. 

.Nyugodjon 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:           63.00 
       Borítékban:         980.00 
       Adomány         370.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 
 Július        14.   9:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
            11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora  
      15. Nincs Szentmise 
      16.   8:00 +Torma Nagy Erzsébetért – Juhász Julianna 
      17.   8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      18.   8:00 Veronica Aranyért – egészségéért és javulásáért - Arany Péter 
      19.   8:00 Steve Aranyért – egészségéért és munkájáért – Arany Péter 
      20.   8:00 +Faragó Istvánért – Faragó család 



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 

 

Az Úr angyala (Angelus) 

V: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől 
szent Fiát. Üdvözlégy, Mária... 
V: Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária... 
V: És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária... 
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az 
angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő 
kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.  
Krisztus, a mi Urunk 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 beleszőttél az életembe. Elég, ha 

azt tudom, minden dicsőségedre 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 dicsőségedre 

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.  július 7.)  prédikáció: 
https://www.youtube.com/watch?v=MZwMlWO__Kc&feature=push-u-sub&attr_tag=waPzTZUNRenbnnEq%3A6 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MZwMlWO__Kc&feature=push-u-sub&attr_tag=waPzTZUNRenbnnEq%3A6

