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Kicsoda számomra Jézus? Az Egyház tagjaként tisztában vagyok vele, hogy kicsoda Jézus. Minden 
vasárnap az egyetemes hitvallásban megvallom hitemet. Megosztom azt az Egyház többi tagjával, és 
meggyőződéssel teszem ezt. Vallom és hiszem, hogy a pápa Krisztus földi helytartója, és példájával 
segít, hogy mindig hűen Krisztus nyomdokaiban járjunk. De megélem-e a Jézusba vetett hitemet 
napról napra? Jézus tőlem is megkérdezi: „És te kinek tartasz engem?" Krisztus nem egy teológiailag 
precíz választ vár tőlünk, hanem azt a nagyon személyes választ, amilyenre egy baráttól 
számíthatunk. A Krisztussal való barátságom megváltoztatta az életemet? Nem csak az ajkammal 
vallom meg Őt, hanem a szívemmel is? Jézus azt akarja, hogy megéljem a hitemet. 

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

OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből (2 Kir 4, 8-11. 14-16a). Isten megjutalmazza a 

sunemi asszonyt, aki segíti az Isten emberét. Isten a kinyilatkoztatást szóban és tettben adta. A 
bibliai történet rávilágít arra, hogy Isten a jótettet akárhányszor már itt a földön jutalmazza. Elizeus, 
Illés tanítványa 850 körül Krisztus előtt, elsősorban csodáival igazolta küldetését, azért ismert volt a 
nép körében. Ő is érezte, hogy neki mint prófétának közben kell járnia az emberekért és minden 
erejével segítenie őket. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (147, 12-13. 14-15. 19-20) 6. tónus 
 

Válasz: Az Úr irgalmáról énekelek örökkön-örökké, * hűségedet 
nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam. 
Így szóltál: + ,,Irgalmam szilárdan áll mindörökké.'' * Valóban, a te 
hűséged erős, miként a mennybolt. 
 
Az Úr irgalmáról énekelek örökkön-örökké, * hűségedet 
nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam. 
Boldog a nép, amely tud ünnepelni, * az ilyen arcod fényében járhat, 
Uram. Egész nap örvendeznek nevednek, * és igazságod felmagasztalja 
őket.. 
 
Az Úr irgalmáról énekelek örökkön-örökké, * hűségedet 
nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam. 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 6, 3-4. 8-11). A 

keresztségben eltemetkeztünk Krisztussal együtt a halálba, hogy új életre keljünk. Az apostol a 
keresztség jelképével szemlélteti, hogy hogyan válunk a megváltás kegyelmeinek részesévé. A 
szentségi jel meg is valósítja azt, amit jelképez. A vízben való alámerítés jelképezi Krisztus 
sírbaszállását, a vízből való kiemelkedés pedig a feltámadását. A szentség tartalma az, hogy vele 
együtt meghalunk a bűnnek, hogy vele együtt Istennek éljünk. A keresztény élet követelménye tehát 
az, hogy állandóan ellene mondjunk a bűnnek és Isten dicsőségére éljünk. 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Ti mindnyájan választott nemzetség, királyi papság, 
szent nemzet vagytok. * Hirdessétek annak erejét, aki a sötétségből csodálatos 
világosságára hívott meg titeket.  Alleluja. 8.G tónus  

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 10, 37-42). Aki a keresztjét föl nem veszi, nem 

méltó hozzám. Aki titeket befogad, engem fogad be. Krisztus követésének ez a leírása az 
apostolokhoz intézett tanításból való. Tőlük Jézus megkövetelte, hogy hagyjanak el mindent és 
vállalják az evangélium hirdetését. Ki kellett szakadniuk a családi közösségből is. De Jézus jelzi, hogy 

ő minden áldozatért tud kárpótolni. A földi élet helyett adhat örök életet. Az Ószövetségben az igaz 

ember jutalma az volt, hogy a közösség őrizte emlékét, a prófétáé az, hogy az emberek befogadták 

és segítették. Jézus azt ígéri, hogy a legkisebb jótéteményt is számontartja és viszonozni fogja. 
 

 
Imában kapcsolódjunk össze otthon ebben a rendkívüli időszakban is. 

                  
Értesítjük a kedves Híveket, hogy Montreál Egyházmegye Püspökségérõl megkaptuk a  

folyamatleírást a templomok jövőbeli újranyitásának lépéseiről. Ez négy fázisban fog 

megtörténni. Ha a Püspökség bejelenti az első fázisú nyitást, valamint az egyházközség 

teljesítette maradéktalanul az előkészítő fázis biztonsági feltételeit, csak ez után 

igényelhetjük az első fázisú  nyitást.  
   A templom újranyitásának előkészítő fázisában vagyunk. Még vasárnap nem lesz szentmise. 

Ha segítene szeretne az újranyitás előkészítésében, kérjük, hagyjon üzenetet a plébánia 

üzenetrögzítőjén (514-387-9503) vagy küldjön emailt (magyaraplebania@videotron.ca. 
 
 Az iroda nyitvatartási ideje: kedd és szerda 10:00 és 13:00 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 kért időben történik meg. 
 

Hirdetjük: Július 18 - án Alex Kelemen és Sophie Elhalwi házasságot kötnek. (2.) 
 

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 28 

30. 

 
Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

Elhúnyt szüleimért - Roy Maria 

 Július 1. 
3. 
4. 

+Galankó Rózsa szándékára 
Szeretteimért – Rácz László 

+Fr. Roman (chaplain at St. Mary's Hospital) lelki üdvéért –Roy 

Maria 
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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 

 

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 21.) prédikáció: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Z7JbmbxbrU&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-

ettaL3&index=1 
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