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Jézus az apostolokra, azaz az emberre bízta az Ő evangéliumát. Azonban nem azzal bízta meg 
őket, hogy a saját szájuk íze szerint alakítsák az Egyházat, hanem hogy az ember hűségesen 
vezesse azt, és őrizze meg az örömhírt. Jézus ezért küldi a Szentlelket, hogy ne legyünk árvák, és 
Isten akarata szerint teljesítsük küldetésünket. Aki meg lett bérmálva, az megkapta a Szentlélek 
kegyelmét, hogy apostol legyen. Legyünk hűségesek Istenhez és az Ő igéjéhez, hogy hűen 
hirdessük az egyetlen Igazságot: Isten igéjét. 

ÉNEK:  https://www.youtube.com/watch?v=TDyR1UuXzUg 
  

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel8, 5-8. 14-17). Rájuk tették a kezüket, s 
azok megkapták a Szentlelket. A jeruzsálemi keresztények üldözése 
előmozdította az Egyház terjedését. A szerző Szamariát külön kiemeli, mert az 
volt az átmenet a pogányok felé. Ők nem éltek vallási közösségben a zsidókkal, 
de Isten arra méltatta őket, hogy csodák kíséretében győződjenek meg az 
evangélium igazságáról. Fülöp diakónus tanít és keresztel, de a Szentlelket az 
apostolok közlik kézrátétellel (bérmálás). Ők biztosítják a jeruzsálemi Egyházzal 
való közösséget is. 

 

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 Péter apostol első leveléből (1Pét3, 15-18). Test szerint ugyan megölték 
Jézust, de a Lélek szerint életre kelt. A keresztény hívő abban különbözik a 
pogánytól, hogy van reménye, s tudja, hogy jövője az Isten kezében van. Élete 
kegyelmileg hozzá van kapcsolva a feltámadt Krisztushoz, ezért a szenvedésben 
sem veszti el bizalmát. Reményét másoknak is meg tudja magyarázni. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Jézus mondja: † „Aki szeret engem, megfogadja 
szavamat. * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.”  Alleluja. 8G. 
tónus 

  
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn14, 15-21). Kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót 

ad majd nektek. Az evangélista itt rámutat a keresztény élet tartalmára. A Jézus 
iránt való szeretet nem érzelem, hanem tanításának követése. Ez sem saját 
erőnkből történik, hanem a Szentlélek segítségével, akit Jézus az Atyától küld el, 
mint ,,másik vigasztalót”. Ő az Igazság Lelke, ezért az igazság útján vezet, s mivel 
ő az Atya és a Fiú szeretetének kifejezője, azért bennünket is az Atyához kapcsol, 
mint fogadott gyermekeket. Ezért nem érezzük árvának magunkat A nagy ígéret 
az, hogy aki szereti Krisztust, azt az Atya is szeretni fogja. 

Imában kapcsolódjunk össze otthon ebben a rendkívüli időszakban is. 

Május a Szűzanya hava. Buzdítjuk a kedves híveket, hogy otthon köszöntsék égi 
édesanyánkat a Lorettoi Litánia imával: http://magyarplebania.com/blog/majus-a-
boldogsagos-szuz-maria-honapja-akit-a-loretoi-litaniaval-koszontunk/ 

ONLINE KATEKÉZIS 

SZENTEK JÁRVÁNY IDEJÉN: 
                         https://www.youtube.com/watch?v=E0PcneeDvVQ 
Mindszenty Józsefről: 
                           https://www.youtube.com/watch?v=ld_vDb3yDVo 
Hogyan imádkozz? - 3. rész: 
                          https://www.youtube.com/watch?v=FpIhV7r3tls 
 
HALOTTUNK: 

PELIKÁN SÁNDOR (1931-2020) 

a montreáli 23 sz. Szt. László cserkészcsapat volt parancsnoka 

SANYI BÁ  május 5-én szép csendben „hazament” Isten országába. 

A Szent László Társaság és  Rend, valamint egyházközségünk hivő tagja. 

Nyugodjék örök békében! 

"Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld."(Mécs László) 
 
HIRDETÉS 

 Az irodai ügyintézésekkel kapcsolatban, kérjük a kedves Híveket, hogy: 
telefonon hagyjanak üzenetet (514-387-9503) 

             VAGY e-mailben üzenjenek (magyaraplebania@videotron.ca). 
       Lehetőség szerint kapcsolatba lépünk Önökkel ez alatta az időszak alatt is. 

 A miseszándékok felajánlása a kért misékre megtörténik ebben az időszakban is. 
 

Bár sokan anyagilag érintve vannak a 
rendkívüli helyzet által, aki megteheti, 
postán küldje be a heti adományt. 

Torony felújítására eddig: 

Adomány majus hónap vasárnapi 
borítékban: 961.00 $ 

ISTEN FIZESSE MEG! 

0.00------------------------------------60 000$ 

 

      10 950$ 

 

MISESZÁNDÉKOK: 
Május 17.                                         

19. 

 
Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
+Mes parents - Angelina 

           20. 
21. 
22. 
23. 

 Hálából 
+Both Stefania –Várkai Magdolna 
+Galankó Rózsa szándékára 
+Kalec Matildért – Laj család 
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Isten áldja meg támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.  

SAINT JUDE THE APOSTLE        Hálából SZENT JÚDÁS TÁDÉ        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 

 

 

Ez a hirdetési felület 

bérelhető 

a templom javára. 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

 
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 

 

 

 

Miért nem vagy vidám ma? 
 

Nem tudod az okát. 
Ajánld fel az Úrnak áldozatul fáradtságodat, 

csüggedésedet, régi gondjaidat, 
ezeket az elintézetlen aktákat, 

amelyek szíved mélyén porosodnak. 
És aztán mosolyogj rá másokra! 

Mosolyogj a feleségedre, testvéredre, 
szomszédodra, kortársadra, 

mosolyogj a házfelügyelőre, kereskedőre. 
Mosolyogj, mosolyogj – 

és mosolyod visszacsalogatja majd az eltávozott örömet. 
(Michel Quoist) 

 
 

 

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 (2020. május 10.) prédikáció:  

https://www.youtube.com/watch?v=c6ffRjh9Dhk 
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