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Mint Apa és Fia. A világon egyedül Jézus ismerte az Atyát. Azért is jött, hogy megmutassa Őt 
nekünk. Ezt nem mindenki értette meg. Még Fülöp apostol sem: „Már oly régóta veletek vagyok, - 
mondta Jézus - és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: 
Mutasd meg nekünk az Atyát?” (Jn 14;9). Az a tudat, hogy Jézus az Atya képmása, segíthet 
bennünket az imádságban, mert úgyszólván emberi arcot ad az Atyának. Könnyen imádkozhatunk 
Jézus anyjához, Máriához. Miért ne imádkozhatnánk az Atyjához is?  
ÉNEKEK:  Bevonulás: 220;      Felajánlás: 144;    Áldozás: 126;    Kivonulás: 189. 

 
OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből (Zak9, 9-10). Íme, közeleg királyod A próféták mindig 

igyekeztek helyes útra terelni a nép messiásvárását, hiszen az emberek a földi 
megpróbáltatások idején szívesen gondoltak politikai szabadítóra, aki jólétet és 
gondtalan életet biztosít. Itt a próféta arra figyelmeztet, hogy a Messiás a 
szelídség hatalmával érkezik, nem katonai erővel, s elsősorban a lélek békéjét 
hozza. Uralma így is kiterjed az egész világra. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (144,1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14) 5. tónus 

 
Válasz: Isten és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom 
örökkön-örökké. 
 
Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő. 
Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez. 
 
Isten és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-
örökké. 

 
Magasztaljon téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak. 
Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék. 
 
Isten és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-
örökké. 

 
SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm8, 9. 11-13). Ha lélekkel 

elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. Az ,,Isten lelke'' az Ószövetségben 
Isten teremtő erejét fejezte ki. Az Újszövetségben ő a Szentlélek, aki az Atyát és a 
Fiút jelenvalóvá teszi bennünk. Ő működött közre a Fiú megtestesülésénél és 
Krisztus feltámadásánál. Megvan a hatalma, hogy bennünket is lelki emberré 
tegyen. Ő kapcsol össze a feltámadt Krisztussal és ő a biztosítéka 
feltámadásunknak. Tehát tudatosan is az ő indíttatásait kell követnünk, nem a test 
vágyait. 

 
ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert 

feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Alleluja. 8. tónus 
 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt11, 25-30). Én szelíd vagyok és alázatos szívű- 
mondja az Úr. Jézus küldetéséhez tartozott, hogy magát kinyilatkoztassa, mint az 
Atya Fiát. Csak így győzhetett meg bennünket, hogy valóban az Atyát tükrözi és az 
ő nevében beszél. Ezért van joga arra is, hogy megbocsássa a bűnt és örök életet 
adjon. Ezért ígérhette az embernek, hogy nála enyhületet talál az élet bajaival 
szemben. Követése ugyan áldozatot követel, s lehet azt igának tekinteni, de az ő 
igája édes, az ő terhe könnyű. Aki magára veszi, megtapasztalja, hogy Isten 
gyermekeinek szabadságát választotta. 

 
Imában kapcsolódjunk össze otthon ebben a rendkívüli időszakban is. 

                  
Értesítjük a kedves Híveket, hogy Montreál Egyházmegye Püspökségéről 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. (3.) 
 

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: 
Július 5. 

 
Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

7. 
10. 
11. 

+Galankó Rózsa szándékára 
+Margit néniért és Józsi bácsiért – Varkay Magda 
Elhunyt férjemért, Alain Royért – Roy Marika 
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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 a nagyszülőkért 
 

Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya, 
Szűz Mária által születtél világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre! 

Oltalmazd meg őket! Add, hogy családjaikban a hit szilárd oszlopai legyenek, őrei a 
nemes gondolatoknak, őrzői a vallási hagyományoknak! Tedd őket bölcs és bátor 

tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk 
gyümölcseit! Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a 
nagyszülők jelenlétét és szerepét! Soha ne feledkezzenek meg róluk és ne zárják ki 

őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük! Ámen. 

(XVI. Benedek pápa) 
 

Ha mindenki tisztára seperné a maga portját, az egész világ tiszta lenne. 
(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 28.) prédikáció: 

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

ettaL3&index=1 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3Z7JbmbxbrU&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=3Z7JbmbxbrU&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3&index=1

