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A hit sajátos megvalósulása a vallásos hit, mely elfogad egy tökéletes Személyt, akit 
Istennek nevez. Isten tekintélye miatt meggyőződéssel hisz önmaga isteni értékében, hisz a 
halálon túli életben, a jó teljes és végleges győzelmében. A vallásos hitben az ember Isten 
létét és szeretetét tapasztalja meg. 
HINNI nagyon emberi és nagyon igaz... 
HINNI emberi "tett", az ember benső világának "állapota", gondolkozási "mód". 
HITTEL lesz egész az emberi élet. 

 

ÉNEKEK: Bevonulásra: 60;   Felajánlásra: 74;   Áldozásra: 118;  Kivonulásra: 63. 
 

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (Jer31, 31-34). Az Úr szövetséget köt népével: 
az új törvényt a szívekbe írja. Az Úr ígéretet tesz, hogy szövetséget köt az 
emberrel. Nem olyat, mint a régi, amelyet az ember megszegett, hanem újat, 
amelyet az ember szívébe vésett. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (50, 3-4. 12-15)  1. tónus 
 

Válasz: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet. 
 

Könyörülj rajtam, Istenem, † mivel irgalmas és jóságos vagy, * töröld el 
gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal. 
Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem. 

 

Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet. 
 

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra bennem. 
Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem. 

 

Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet. 
 

SZENTLECKE  Szent Pál apostol a zsidókhoz írt leveléből (Zsid5, 7-9). Krisztus a szenvedésből 

engedelmességet tanult és hódolatáért meghallgatásra talált. Jézus a szenvedések 
által ismerte meg az engedelmességet. Engedelmessége által pedig üdvösséget hozott a 
világnak.  

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS: Jézus mondja: † „Aki nékem szolgál, az engem kövessen, * és 

ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. 1. tónus 
 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn12, 20-33). Jézus meghirdeti, hogy a halálon 

keresztül dicsőül meg. Jézus jelzi, hogy halála által jön meg az új élet. Nem futhat el előle, hanem 
fel kell vállalnia, hogy ezáltal megdicsőüljön az Emberfia. 
 

Ünnepek a hét folyamán: március 19. hétfő 
március 21. szerda 

Szent József 
Szent Benedek 

Nagyböjt 5 vasárnapján 5 vasárnapos lelkigyakorlatot tartunk Szabolcs atya vezetésével: 
5. Nagyböjt 5. vasárnapja:   A HÁLA 

ESEMÉNYEK: Március 18., vasárnap: Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulóján az I. Református Templomban. Az ünnepi szónok dr. Orosz Péter. 

Március 25., Virágvasárnap: Az idén is megtartjuk a szokásos virágvasárnapi ebédünket a szentmise 
után. Mindenkit szeretettel várunk! Jelentkezni lehet március 21-ig Kovács Anitánál 19:00 után (514-
339-289), Csíki Máriánál 19:00 után (514-357-0685 vagy e-amilben: maria_csiki@utlook.com), Edvi 
Panninál (514-626-7092) és a plébánián (514-387-9503). 
Menü: húsleves, sülttarja, kolbász, dinsztelt káposzta, hagyományos krumpli, piskótatekercs és kávé. 

A NAGYHETI SZERTARÁSOK rendje a következőképpen alakul: 
Március 28-án szerdán tartja meg a montreali főegyházmegye olajszentelő szentmiséjét 19:30 órai 
kezdettel a Marie-Reine-Du-Monde székesegyházban. Ezen a szentmisén azokat az olajakat szentelik 
meg, amelyeket az év folyamán a szentségekhez használunk. Továbbá, az egyházmegye papsága 
megújítja szentelési fogadalmát. Buzdítjuk a kedves Híveket, hogy minél többen vegyenek részt ezen 
a szép eseményen, és az egyetemes Egyházhoz így kapcsolódjunk. 

Március 29. Nagycsütörtök: Az utolsó vacsoráról megemlékező szentmise 19:00 órakor kezdődik, 
amelynek keretében elvégezzük a lábmosás szertartását is. 

Március 30. Nagypéntek: Krisztus kínszenvedésének és halálának emléknapja (Passiója). A 
szertartás 15:00 órakor kezdődik. A szertartás keretében Szent János Passióját hallhatjuk. A 
szertartás után 19:00 óráig Szentségimádást tartunk, majd Nagyszombat reggel 8:00 órától folytatjuk 
az esti Húsvéti Vigíliáig. Ez annyit jelent, hogy jelentkezőket kérünk, akik az est és a nap folyamán 
egy-egy órát töltenek az Oltáriszentségben rejlő Krisztussal. Kérjük, hogy minden időszakaszra 
legalább ketten jelentkezzenek. Jelentkezni az irodában lehet. Köszönjük! 

Március 31. Nagyszombat: Húsvét Vigíliája. 17:30 órakor az Oltáriszentség eltétele. A szentmise 
18:00 órakor kezdődik. A szentmise végén húsvéti ételszentelést és agapét tartunk a Mindszenty 
Teremben. Kérjük a kedves híveket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, annyi ételt hozzanak, hogy 
mindenkit meg tudjanak kínálni a húsvéti eledelekből, és így együtt tudjunk örvendezni. 

Április 1. Húsvétvasárnap: Krisztus Feltámadásának főünnepe. Szentmise de. 9:00 órakor a Magyar 
Otthonban és de. 11:00 órakor a templomban. 

FELHíVÁS: Kérjük Híveinket, hogy jelentkezzenek a Plébánián, ha az 1968 és 1969 között 
Plébániánkon szolgáló Gáti Lajos plébánosról adatokkal, emlékekkel, fényképekkel szolgálhatnak 
készülő „Historia Domus” kiadványunkhoz. Segítségüket köszönjük. 

A vasárnapi prédikációt itt lehet visszahallgatni: 
https://www.youtube.com/watch?v=0HQjnTN58vo&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3 
 

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. 

 

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:    Perselyben:              63.00  
                                                                      Borítékban:             595.00 
      Adomány:   120.00 

                                      ISTEN FIZESSE MEG 

MISESZÁNDÉKOK: 
Március   18.    9:00 +Tóth, Pandur, Bódi csádtagokért – Tóth család 
    11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
    19    Nincs szentmise 
    20.     8:00 +Magamért és gyermekeimért - Agelina 

    21.     8:00 +Spalovszky Máriáért - fia 
    22.     8:00 +Mesics Imrét – Herczeg Mária 

    23.    8:00 +Berky Máriáért - hozzátartózói 
    24.    8:00 +Neszvecsko Veronikáért – Laj család 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-07
http://www.karizmatikus.hu/misztika.htm#5._SZEMIN%C3%81RIUM_
mailto:maria_csiki@utlook.com
https://www.youtube.com/watch?v=0HQjnTN58vo&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3


Isten áldja meg a támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.  

Hálából SZENT JÚDÁS TÁDÉ  
SAINT JUDE THE APOSTLE                                                          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) 

Dr. JUDY HORVATH, D.D.S. - FOGORVOS 

Centre soins du sourire

  
Smile Care Centre

 

        Családi és esztétikus fogászat   

Family & esthétique dentistry                               

5 1 4 . 6 2 6 . 4 4 4 6  
www.montreal-west-island-dentist.ca  
4230 boul. St-Jean, suite 203 D.D.O. H9H 3X4 

 

        HUNGARIA 
             SOCIAL CLUB 
 
 
    3483 BOUL. ST. LAURENT 
    MONTRÉAL, QC. H2X 2T6 
    TÉL. : (514) 288-7966 
    FAX. : (515) 288-7993 

 

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 

JANOS VERES                                  GREG ELLERTON 

                  COMMANDES@FAIRMOUNTDELI.COM 

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 
Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

Microscopes 
R á c z  L á s z l ó  

In-Service, Réparation et Nettoyage 

845 Daladier, Laval, Qc 
H7X 2M2                                       450-689-1543 

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 

 
 
 
 

   PLÉBÁNIAI HIVATAL 
         kedd: 9:00-14:00 
         szerda: 9:00-15:30 
         csütörtök: 9:30 –15:30 

 
   SZENTGYÓNÁS 
   Magyarok Nagyasszonya Templom: 
         minden szentmise előtt fél órával 
         7:00 órától minden első pénteken 
   Magyar Otthon: 
         8:30-tól minden hónap első vasárnapján 

 
   SZENTMISÉK 
    Vasár- és ünnepnap:  
         9:00 Magyar Otthon 
       11:00 Magyarok Nagyasszonya Templom 
    Hétköznap: 
          8:00 Magyarok Nagyasszonya Templom 

 
 

„Ha már a Haza messzetünt a ködben, maradjon meg a Kereszt és a Hit. 
Ez lesz a múltba süllyedt Otthon s az Újvilág között a drága híd.” 

(Tűz Tamás) 
 

Cím 90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4 
Tel.: 514 387 9503 
Fax: 514 387 8912 
Email: magyarplebania@videotron.ca 
Honlap: www.magyarplebania.com 
  

 

514.426.4228 
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 

4S2 
tomas@drtomasmachan.com 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-07
mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/

