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Imádság. Krisztus figyelmeztette Pétert, hogy imádság nélkül nem lesz képes követni Őt (vö. Mt 
26;41). Erkölcsi életünk teljes egészében a Krisztussal való egységünkön múlik. „Az Ő személye lesz a 
Szentlélek kegyelméből cselekvésmódunk belső és élő szabálya” (KEK 2074). Kegyelme segítségével le 
tudjuk küzdeni gyengeségeinket, és az Atya akaratát tesszük. Imádság nélkül végül az önzésünk lesz 
cselekedeteink vezérfonala. Az imádság és a szentségek megerősítik a Krisztushoz való kötődésünket, 
motivációt adnak és megtöltik lelkünket Igéjével. A rohanó mindennapokban gyakran egy-egy rövid 
segélykéréssé silányul az imádságom. Nem szánok időt Krisztusra, csak a maradékokat szánom neki. 
Ilyen imaélettel valóban arra számítok, hogy jelentős gyümölcsöket terem az apostoli munkám? Hiszem-e, 
hogy a mindennapi teendők között különös szükségem van a Krisztussal való elmélyült beszélgetésre? 
Jézus velünk maradt az Eucharisztiában. Milyen gyakran maradok én vele az Oltáriszentség előtt? 
   
ÉNEKEK:  Bevonulás: 85;      Felajánlás: 89;    Áldozás: 134;    Kivonulás: 205. 
 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 9 26-31). Sault Krisztus megjelenése 
átalakította üldözőből apostollá. A keresztényeket üldöző Saulból Pál apostol lett. De a 
küldetésre neki is elő kellett készülnie. Megtérését Isten kegyelmi beavatkozása vezette 
be, de még be kellett illeszkednie az Egyház közösségébe. El kellett oszlatnia a 
bizalmatlanságot, s meg kellett tanulnia, hogy az apostoli munkában ellenségekre is talál. 
Pál karizmája az volt, hogy mindezt türelemmel vállalta, és nem kívánt külön utakon járni. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (21, 26b-28.30-32) 2. tónus 
 

Válasz: Dicsérlek téged, Istenem,* szent néped körében. 
 

Az istenfélők előtt* teljesítem fogadalmam. Egyenek a szegények és lakjanak jól, áldják 
az Urat mind, akik keresik,* „Szívük élni fog mindörökké.” 

 

Dicsérlek téged, Istenem,* szent néped körében. 
 

A föld határai megemlékeznek erről, és az Úrhoz térnek,* leborulnak előtte a nemzetek 
minden családja. Egyedül őt imádják mind, akik a földben alszanak,* hódoljanak előtte 
mind, akik a porba visszatérnek. 

 

Dicsérlek téged, Istenem,* szent néped körében. 
 

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (1Jn3, 18-24). Az ő parancsa, hogy higgyünk és 
szeressünk. A keresztény hit és szeretet gyakorlása elvezet annak felismerésére, hogy az 
igazságból valók vagyunk''. Ez az élmény együtt jár a lélek békéjével. De előfeltétel az, 
hogy megtegyük Isten akaratát és gyakoroljuk a felebaráti szeretetet. A hitbeli 
meggyőződés eljuthat annak átéléséig, hogy mi Istenben vagyunk, és ő bennünk van, 
hiszen kiárasztotta ránk a Szentlelket. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Jézus mondja: „Maradjatok bennem, és én bennetek,* aki énbennem 
marad, bőséges termést hoz.”   Alleluja. 10. Tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn15, 1-8). Aki bennem marad, és én őbenne, az bő 
termést hoz. Jézus előre jelzi, hogy megdicsőülése után milyen módon kapcsolja magához 
a benne hívőket. Ő a szőlőtő, vagyis a kegyelem forrása mindenki számára, aki a 
keresztség által beoltást nyert testébe. Így a hívőkben az ő élete folytatódik. Ezért az 
Egyházban megmarad az igazi istentisztelet, nem fognak hiányozni a jócselekedetek, és 
megmarad a szeretet gyakorlása is. Az Atya éppúgy megdicsőül az Egyház életén 
keresztül, mint ahogy Krisztus működése által megdicsőült. 

  

Ünnepek a hét folyamán: május 1. kedd 
május 2. szerda 
május 4. péntek 

Szent József 
Szent Atanáz 
Szent Flórián 

HIRDETÉS : Április  28- án Bódi Hajnalka és Lakatos József házasságot kötnek. (2.) 

Május 4. első péntek. Ezen a napon havi szentségi áhitatunkat megtartjuk reggel 7:00 órai kezdettel 
a reggel 8:00 órai miséig. 

Május 9-én képviselőtestületi (Hatos Tanács) gyűlést tartunk 19:30 órai kezdettel. Minden tagot 
szeretettel várnak. 

Május 13. Dr. Cserháti Ferenc püspök ellátogat egyházközségünkbe, hogy kiszolgáltassa  a 
bérmálás szentségét fiataljainknak  és ugyanebben a szentmise keretében  először járuljanak az Úr 
oltárához elsőáldozóink. Ez egyben a tanévvégi hálaadó szentmise is (Te Deum). A misén az 
ifjúsági együttes működik közre. Ezt követi a szokásos anyáknapi ebéd.  

Műsor: Magyar Iskola és Bokréta Táncegyüttes. 
Menü: húsleves, rántott csirke, tört krumpli, zöldség, savanyú uborka, csokoládé torta, kávé. 

Jelentkezni lehet május 9-ig:  Jegyárak: 

Edvi Annamáriánál (514-626-7092), 
Nyitrai Zsuzsánál (514-507-8939) és 
Plébánián (514-387-9503). 

 Gyermek (6-12 éves korig) 12 $ 
Diák (13-18 éves korig) 18 $ 
Felnőtt (18 éves kortól) 25 $ 

  Mindenkit szeretettel várunk! 

FELHíVÁS: Kérjük Híveinket, hogy jelentkezzenek a Plébánián, ha az 1928-ban Plébániánkat alapító 
Hédly Jeromos plébánosról adatokkal, emlékekkel, fényképekkel szolgálhatnak készülő „Historia 
Domus” kiadványunkhoz. Segítségüket köszönjük. 

 

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:              93.00  
                                                                      Borítékban:             595.25 
      Adomány:    610.00 

                                      ISTEN FIZESSE MEG 

MISESZÁNDÉKOK: 
Április    29.    9:00 + Jeszenszky Eszterért - családja 
    11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
    30    Nincs szentmise 
      1.     8:00 + Dancsák Máriáért - családja 

      2.     8:00 + Berky Máriáért – Gláser család 
      3.     8:00 + Arany Istvánért – Arany Péter 

      4.    8:00 + Szeretteimért – Rácz László 
      5.    8:00 + Édesanyámért, keresztanyámért – Juhász Julianna 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-07
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-04-16
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-04-21


Isten áldja meg 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) 

        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 

JANOS VERES                                  GREG ELLERTON 
                  COMMANDES@FAIRMOUNTDELI.COM 

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 

 
 

 

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 

 

Mennynek Királyné Asszonya, örülj, szép Szűz, allelúja. 

Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, allelúja. 
Amint megmondotta vala, föltámadott, allelúja. 
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, allelúja! 

V. Örülj és örvendezz, Szűz Mária, allelúja! 
R. Mert valóban föltámadott az Úr, allelúja! 

Könyörögjünk. Úristen, aki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot 
megörvendeztetni méltóztattál: add, kérünk, hogy az Ő szent Anyja, Szűz Mária által elnyerjük az 
örök életet. 

Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus 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 

 
 

„A múltra tekintünk, a jövőbe nézünk, a jelenben tudatosan élünk.”  
                                (Licskó Szabolcs: Szent Ágoston olvasása közben ) 

 
 

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 prédikáció: https://www.youtube.com/watch?v=mjiiMoXKkb4 

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/

