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Pünkösddel – mely Krisztus feltámadása utáni 50. nap – az Atya betartotta ígéretét, és 
elküldte a Vigasztalót. A Szentlelket azért küldte, hogy az apostolok teljesíteni tudják 
küldetésüket, és hirdessék az evangéliumot. Minden megkeresztelt ember azonos feladatot kapott: 
az Igazságot megismertetni minden emberrel. Bár a teendő nagy, és óriási ellenállásba ütközünk, 
nem kell elkeseredni, mivel Jézus nem hagy bennünket árván. A Szentlelket értünk és nekünk is 
elküldte, hogy tanúi legyünk az Igazságnak.  Bátran valljuk tehát hitünk, vállaljuk Jézus tanítását, 
hogy minden ember Jézus tanítványa legyen, és megismerje az egyetlen Igazságot. 

 
ÉNEKEK:  https://www.youtube.com/watch?v=zrZWBpsiExA 

 
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel2, 1-11). Mindannyiukat eltöltötte a 

Szentlélek, és beszélni kezdtek. Az első pünkösdkor szélvihar támadt, 
és nagy zúgás hallatszott. A Szentlélek eljövetelével az apostolok 
megkapták a nyelvek adományát. Ezáltal minden nép és nemzet saját 
nyelvén hallhatta Isten igéjét. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (103, 1ab és 24ac. 29bc-31. 34) 8. tónus 

 
Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 
 
Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem. 
Mily sokrétű a te műved, Uram! * teremtményed betölti a földet. 
 
Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 

 
Ha megvonod éltető erődet, * elpusztulnak és porba térnek. 
Ám ha újra kiárasztod Lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod. 
 
Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 

 
SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor12,3b-7. 12-

13). Mi mindannyian egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk 
által. Minden ember más-más adománnyal és tehetséggel rendelkezik. 
Azonban, a Lélek egy, aki Krisztus egyetlen testébe gyűjt össze bennünket, 
hogy egyek legyünk Jézusban.  

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Jöjj el, Szentlélek Isten, † töltsd el híveid szívét, * és 
szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk!  Alleluja. 8. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn20, 19-23). Amint engem küldött az Atya, úgy 
küldelek én is titeket: Vegyétek a Szentlelket! Jézus közvetlenül adja a 
Szentlelket apostolainak. A feltámadt Krisztus már beöltözött Isten, fiúi 

hatalmába, azért részesítheti övéit a Szentlélek erejében. Jelzi, hogy küldetésük az 
övének a folytatása lesz, amit ő az Atyától kapott. Az Egyház nagy feladata az 
Istennel való kiengesztelődés szolgálata marad. A Szentlélek, az Atya és a Fiú 
szeretetkapcsolata, azért ő adja meg nekünk is a kegyelmet a bűnbánatra, a 
szeretetre és a hűségre. Az egyház az ő erejével fogja állandósítani a kegyelmet 
ebben a világban az emberi gyarlóság ellenére. 

 

 
Imában kapcsolódjunk össze otthon ebben a rendkívüli időszakban is. 

 
ONLINE KATEKÉZIS 

Miért pünkösd az Egyház születésnapja? 
                         https://www.youtube.com/watch?v=Tnm0E-o5JP4 
Mindszenty Józsefről: 
                          https://www.youtube.com/watch?v=3I7z0yam7gM 
Hogyan imádkozz? - 5. rész: 
                         https://www.youtube.com/watch?v=URdTCqIKxvA 
 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönjük GERGELY KATALINNAK szolgálatát, amelyet a Magyar Iskolában, a 
montreáli magyar szervezetekben és a templomunk közösségében végzett. Isten 
áldását kérjük életére és szolgálatára. 
 

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. 
 

Loyolai Szent Ignác napi imája 
 

Krisztus lelke, szentelj meg engem! 
Krisztus teste, üdvözíts engem! 
Krisztus vére, ihless meg engem! 
Krisztus oldalából folyó víz, 
moss tisztára engem! 
Krisztus kínszenvedése, 
erősíts meg engem! 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!                   

Szent sebeidbe rejts el engem!  
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!  
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! 
Halálom óráján hívj magadhoz engem! 
Add, hogy eljussak hozzád,  
és szentjeiddel dicsérjelek téged, 
mindörökkön-örökké. 
Ámen. 

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

Torony felújítására eddig: 

ISTEN FIZESSE MEG! 

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

 

      10 950$ 
 

MISESZÁNDÉKOK: 
Május 31.                                               
Június 2.  

 
Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
+Vass Imre és Jóó-Vass Teréz – Vass család 

4. 
5. 

+Galankó Rózsa szándékára 
Szeretteiért  - Rácz László 

https://www.youtube.com/watch?v=zrZWBpsiExA
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https://www.youtube.com/watch?v=3I7z0yam7gM
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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 

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 24.) prédikáció: https://www.youtube.com/watch?v=3Z9MfV4C1_4 
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