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Az apostol félelem nélküli élete. Jézus bátorító szava a mai egyház félelmét is feloldja. Ne 
féljünk, ha pillanatnyilag az evangélium hirdetése csak személytől személyig terjed, ha a 
hitet csak kis közösség éli át. A mi feladatunk: adjuk tovább! Először családtagjainknak, 
azután képviseljük szomszédaink, munkatársaink körében. Nem az a döntő, hogy már most 
„háztetőkről" hirdessük, hanem hogy egyáltalán hirdessük! Az eredményt pedig bízzuk az 
Úrra!  Valaki megszámolta, hogy a Szentírásban 365-ször fordul elő különböző formában ez 
a kifejezés: „Ne féljetek!", „Bátorság!", „Bízzatok!" Mintha csak azért lenne ennyi, hogy az év 
minden napjára jusson belőle. Hogy ne legyen egy nap se, amikor Jézus erősítő szava nem 
jut el hozzánk. 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 257;      Felajánlás:223;    Áldozás: 144;    Kivonulás:284 .  

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből  (Jer 20, 10-13). Megszabadította a szegénynek lelkét 

a gonoszok kezéből. Akinek Isten küldetést ad, az szembe találja magát az 

emberek értetlenségével és ellenszenvével. Isten ügyének képviselete áldozattal 
jár együtt. Néha a próféta is belefárad az erőfeszítésbe, és felmerülnek a 
kételyei, de megéli Isten erősítő hatását is. A küzdelem megacéloz, és a végén 

tudunk hálát adni mindenért. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (68, 8-10. 14 és 17. 33-35   ) 2. tónus 
 

Válasz: Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint. 
 
A gyalázatot érted viselem, * arcomat érted borítja szégyen. 
Testvéreim elôtt idegenné lettem, * anyám fiai sem ismernek reám.. 
 
Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint. 

 
A házadért való buzgóság emészt engem, * rám hull a gyalázat, ha 
téged gyaláznak. 
De én hozzád imádkozom, Uram, * kegyelmed idején, Istenem. 
 
Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint. 

SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 5, 12-15). A kegyelem hatása 
nem olyan, mint a bűnbeesésé. Egy embernek, Krisztusnak az engedelmessége 
kiengesztelte a bűnt, meghozta a megigazulás kegyelmét, és a halállal 
szembeállította az örök életet. Isten irgalma tehát nagyobb, mint az ember bűne, s 
ez adja meg az okot a reményre. 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Az igazság Lelke majd tanúságot tesz rólam'', mondja az 
Úr, * ,,és ti is tanúságot tesztek rólam”  Alleluja. 7b. tónus 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 10, 26-33). Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik 
meg!. Sokszor az a látszat, hogy a rossz erősebb a világban, mint a jó, és hogy az 
Isten országa állandó védekezésben van. Jézus megjövendöli az apostoloknak, 
hogy ki lesznek téve üldözésnek, mint a régi próféták. A végső bátorítás azonban 
az, hogy az emberek csak a testi életet vehetik el, de a lelket nem ölhetik meg, az 
örök életet nem vehetik el. Isten a túlvilágon is tud jutalmazni és büntetni. Amellett 
a földi élet is az ő gondviselése alatt áll, s a nehézségeket úgy kell néznünk, mint 
azt a keretet, amelyben hűségünk és engedelmességünk egészen megvalósul. 

 

Imában kapcsolódjunk össze otthon ebben a rendkívüli időszakban is. 
 
ONLINE KATEKÉZIS 
Istennek tetsző szomorúság 
                         https://www.youtube.com/watch?v=k4qO69sHYyo 
Pokol? Meditáció? : 
                          https://www.youtube.com/watch?v=7K8D-gF9X8w 

Hogyan imádkozz? - 8. rész 
                         https://www.youtube.com/watch?v=6bYucz8dJXs 

 

 Az iroda nyitvatartási ideje: kedd és szerda 10:00 és 15:00 között. 

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. 

 A miseszándékok felajánlása a misékre megtörténik a kért időben. 

 Értesítjük a kedves Híveket, hogy Montreál Egyházmegye Püspökségérõl 

megkaptuk a  folyamatleírást a templomok jövõbeli újranyitásának lépéseirõl. Ez 

négy fázisban fog megtörténni. Ha a Püspökség bejelenti az elsõ fázisú nyitást, 

valamint az egyházközség teljesítette maradéktalanul az elõírt biztonsági 

feltételeket, csak ez után igényelhetjük az elsõ fázisú  nyitást.  

 

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:1880.00 $ 

ISTEN FIZESSE MEG! 

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

 

      10 950$ 
 

MISESZÁNDÉKOK: 
Június 21. 

 
Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

23. 
24. 
26. 
27. 

+Pour ma nièce Maria de Lourdes - Angele 
+Ivánért – Varkay Magda 
+Joaqim Bras-ért - Angelina 
+Torma Rozáliáért – Laj család 

https://www.youtube.com/watch?v=k4qO69sHYyo
https://www.youtube.com/watch?v=7K8D-gF9X8w
https://www.youtube.com/watch?v=6bYucz8dJXs
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. 
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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 14.) prédikáció: 

https://www.youtube.com/watch?v=R1Czc1C_cds&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R1Czc1C_cds&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3

