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A feltámadás utáni 40 nap leteltével Jézus visszatért mennyei Atyjához. Az 
apostoloknak pedig feladatot adott: kereszteljék meg az embereket. Nem a passzív 
várakozást kapták küldetésképpen, hanem aktív missziót a lelkek üdvéért. Nem azzal 
kellett törődniük, hogy Jézus mikor érkezik újra, hanem azzal, hogy az evangélium minden 
emberhez eljusson. Ez a mi feladatunk is. Az örömhírt muszáj aktívan továbbadni, hogy 
amikor újra eljön az Úr, minden ember felismerje Őt. 
 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 95;      Felajánlás:93;    Áldozás: 118;    Kivonulás:293. 
 

OLVASMÁNY   az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel1, 1-11). A szemük láttára fölemelkedett. 

Az apostolok tanúi voltak Jézus Istenségének. Őáltala küldetést kaptak az 
evangélium hirdetésére. Ne álljanak tétlenül a csodára várva – mondja Jézus –, 
hanem cselekedjenek Jézus nevében. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (42, 2-3. 6-7. 8-9) 5. tónus 
 

Válasz: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett 
harsonaszóval. 
 
Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, * ujjongjatok Istennek dicsérő szóval. 
Mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten, * nagy király az egész földön. 
 
Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 

 
Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 
Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek, * zengjetek dalt királyunknak, 
zsoltárt zengjetek! 
 
Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef1, 17-23). Isten Jézus 
Krisztust a mennyben jobbjára ültette. Szent Pál azért imádkozott, hogy a 
Szentlélek bölcsességet adjon a híveknek az evangélium megtartásához. Isten 
szentnek szánta az embert, és azzá kell válnia.  

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Jézus mondja: † Menjetek, tegyetek tanítványommá 
minden népet! * Én veletek vagyok a világ végéig.  Alleluja. 5. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt28, 16-20). Én kaptam meg minden hatalmat az égen 

és a földön. Máté nem azzal zárja könyvét, hogy Jézus hazatért az Atyához, 
hanem azzal, hogy az Egyházban és az Egyház által meg kell valósulni Krisztus 
küldetésének. Úgy küldi tanítványait, mint az abszolút hatalom birtokosa. Az 
apostolok feladata az lesz, hogy az evangélium hirdetésével és a szentségek 
kiszolgáltatásával az embereket az ő tanítványaivá tegyék, vagyis megvalósítsák 
az ő követését a földön. Jelenléte pedig annak a biztosítéka lesz, hogy az Egyház 
az Isten országát fogja terjeszteni. 

 

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 

A KÖZÖSSÉGI ÉLET MISZTIKÁJA: 
                         https://www.youtube.com/watch?v=Jbr8wQuWdhI 
Mindszenty Józsefről: 
                          https://www.youtube.com/watch?v=snYo7doHEAI 
Hogyan imádkozz? - 4. rész: 
                         https://www.youtube.com/watch?v=uhigyNNP0Zs 
 
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: 

Adomány :  890.00 $ 

ISTEN FIZESSE MEG! 

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

 

      10 950$ 
 

MISESZÁNDÉKOK: 
Május 24.                                         

26. 

 

Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
+Mes parents - Angelina 

28. 
30. 

+Galankó Rózsa szándékára 
+Pelikán Sándor  - családja 

http://magyarplebania.com/blog/majus-a-boldogsagos-szuz-maria-honapja-akit-a-loretoi-litaniaval-koszontunk/
http://magyarplebania.com/blog/majus-a-boldogsagos-szuz-maria-honapja-akit-a-loretoi-litaniaval-koszontunk/
https://www.youtube.com/watch?v=Jbr8wQuWdhI
https://www.youtube.com/watch?v=snYo7doHEAI
https://www.youtube.com/watch?v=uhigyNNP0Zs
mailto:magyaraplebania@videotron.ca


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 17.) prédikáció: 
https://www.youtube.com/watch?v=yx7tPecwR70&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3 
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