
LVII. évf. 24. szám KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA  2020. június 14. 

Uram, engedd, hogy gyakran vehessem magamhoz az Élet Kenyerét, és ezáltal 
enyém lehessen az élet teljessége! 
Az eledel szükséges az élethez. Ha az ember hosszú ideig nem jut tápanyaghoz, akkor 
meghal. A pusztai vándorlás idején, amikor a választott nép a sivatagban éhezett, az Úr 
mannát hullatott az égből, hogy élni tudjanak. Krisztus saját magát adta eledelül, hogy a 
lelki pusztaságban meg ne haljunk. Az Eucharisztiában Jézus önmagát adja, hogy örök 
életünk legyen. Méltóképpen adjunk hálát az Úrnak. Tiszta szívvel és lélekkel vegyük 
magunkhoz az Úr ajándékát, és köszönjük meg a Mindenható Istennek, hogy nem 
feledkezett meg rólunk, és az örök élet eledelét adja nekünk: saját testét és vérét. 
Úr Jézus, ajándékozz meg Szent Testeddel az Oltáriszentségben, és add 
kegyelmedet, hogy napról napra mélyebben higgyem, hogy valóságosan jelen vagy 
abban. 
 
ÉNEKEK:  Bevonulás: 142;      Felajánlás:109 ;    Áldozás: 119;    Kivonulás: 155. 

  
OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből (Mtörv8, 2-3. 14b-16a). Az Úr a pusztában 

mannával táplálta népét. A 40 éves pusztai vándorlás idején az Úr 
próbára tette a választott népet. A mennyei kenyérrel – a mannával – 
viszont Isten új életet adott a népnek. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (147, 12-13. 14-15. 19-20) 7. tónus 

 
Válasz: Jeruzsálem, szentek otthona, * dicsérd fölséges Istened! 
 
Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, * magasztald, Sion, Istenedet. 
Mert erőssé tette kapuid zárát, * és megáldotta benned fiaidat. 
 
Jeruzsálem, szentek otthona, * dicsérd fölséges Istened! 

 
Határaidon ő ad békét, * és jóllakat kövér búzával. 
Elküldi szavát a földre, * az ő igéje gyorsan terjed. 
 
Jeruzsálem, szentek otthona, * dicsérd fölséges Istened! 

 
SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor10, 16-17). 

Sokan egy kenyér, egy test vagyunk. A kenyérben és a borban Jézus 
saját magát adja, hogy mi mindannyian, akik részesülünk belőle, egy testté 
váljunk.  

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Jézus mondja: † „Én vagyok az égből szállott kenyér, * 
Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog.”  Alleluja. 8. tónus 

  
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn6, 51-58). Az én testem valóban étel, az én 

vérem valóban ital. Jézus hangsúlyozza, hogy Ő saját magát adja 
eledelül. Az Ő teste és vére valóságos étel és ital, ami az örök életet 
biztosítja 

 

 

Imában kapcsolódjunk össze otthon ebben a rendkívüli időszakban is. 

 

ONLINE KATEKÉZIS 
Úrnapja 
                         https://www.youtube.com/watch?v=mZmlZkPOH0U 
Egy máriaimádó, bálványfaragó, hagyomány : 
                          https://www.youtube.com/watch?v=fXU0YxUE054 
Hogyan imádkozz? - 7. rész: 3 jó példa a Bibliaból 
                         https://www.youtube.com/watch?v=PBsIW7QSp1s 

 

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: 
Június 14. 

 
Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

16. 
17. 
18. 

+Meghalt hozzátartozóimért – Bernáth Mária 
+ Galankó Rózsa szándékára 
+ Galankó Rózsa szándékára 

https://www.youtube.com/watch?v=mZmlZkPOH0U
https://www.youtube.com/watch?v=fXU0YxUE054
https://www.youtube.com/watch?v=PBsIW7QSp1s
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 

 

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. 

 

VII. évf. 24. szám KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA 2020. június14. 

 

 

MAGYAROK NAGYASSZONYA 
EGYHÁZKÖZSÉG 

ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS 
OUR LADY OF HUNGARY CHURCH 

 
 

HETI ÉRTESÍTŐ 
 

LICSKÓ SZABOLCS 
plébános 

Imádság test és lélek egészségéért 
 

Uram, ha lehetséges, adj nekem testi egészséget, hogy épp szervekkel 
szolgálhassak neked! Adj nekem, Uram, egyenes lelket, hogy lássam, mi a jó és 
helyes. Ne féljek a gonoszság támadásától és minden ügyemet rendbe tudjam 
szedni! 

Adj nekem, Uram, készséges lelket, mely sohasem unatkozik, nem panaszkodik, 

nem kesereg és nem érzékenykedik! Segíts, hogy ne törődjem mértéken felül azzal 

a valakivel, amit „Én”-nek hívnak! Adj, Uram, humorérzéket! Segíts, hogy értsem a 
tréfát, hogy vidám legyek és másokat is fel tudjak vidítani! Ámen. 

(Morus Szent Tamás) 
 

Senkit ne eresszetek útjára úgy, hogy jobbá és boldogabbá ne tennétek! 
(Kalkuttai Szent Teráz anya) 

 

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. Június 7.) prédikáció: https://www.youtube.com/watch?v=s0HjKh72SNY 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=s0HjKh72SNY

