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Mit kell tennünk annak érdekében, hogy boldogok legyünk?Jézus, tanít meg engem arra, hogy a 
legkisebb dolgokban is felfedezzem az igazi öröm, az igazi boldogság forrását! A szegénység, a 
nélkülözés, a szomorúság és az üldöztetés nem lehet akadály számomra, hogy feléd közeledjek. Sőt, 
éppen ellenkezőleg, ezek segítenek a leginkább abban, hogy megtaláljalak Téged, s benned 
boldogságomat. Érzem közelséged, érzem gondviselésed, érzem irgalmadat, érzem jóságodat, érzem  
szereteted, s ez nekem a boldogság. 
ÉNEKEK:   Bevonulásra: 227;   Felajánlásra: 220;   Áldozásra: 144;  Kivonulásra: 183. 

  
OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (Jer 17, 5-8). A próféta figyelmezteti Jojákim királyt, 

hogy ne az emberekbe, hanem az Istenbe vesse bizalmát. A próféta szava 
eredetileg saját királya ellen irányult, aki a babiloni támadás alkalmával emberi 
segítséget keresett, és nem Istenben bízott, nem hallgatott a prófétára. A sivatag 
és a termékeny föld összehasonlítása elég gyakori a Bibliában. Magán viseli az 
átok és az áldás ellentétét. A földi áldás előképe az örök jutalomnak, amelyről majd 
Jézus beszél a nyolc boldogságban. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (1, 1-2. 3. 4 és 6 ) 5. tónus. 
 

Válasz: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik. 
 
Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, + nem lép 
a bűnösök útjára, * a gúnyolódók körében nem foglal helyet. 
Hanem az Úr törvényében leli örömét, * az ő parancsairól elmélkedik 
éjjel és nappal. 

 
Válasz: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik. 
 
Olyan, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, * mely idejében 
gyümölcsöt érlel. 
Nem fonnyad el a lombja, * siker koronázza minden tettét. 

 
Válasz: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik. 

SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak az korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor 15, 12. 16-20). Ha 
Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitünk. A keresztény remény nem 
földi javakra irányul, hanem az örök élet boldogságára, amelynek bevezetője a 
feltámadás. Feltámadásunk oka és biztosítéka pedig Jézus feltámadása. Ami 
őbenne végbement, az bennünk is megvalósul, hiszen ő a második Ádám, azért 
természetfeletti életünk hozzá van kötve. A feltámadás az egész emberi személy 
megdicsőülése: hazatalálás és az érdemek jutalma. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Örüljetek és vigadjatok, mondja a mi Urunk, * mert nagy 
lesz a mennyben jutalmatok.( Lk 6, 23ab).Alleluja. 5. tónus  

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 6, 17. 20-26). Jézus boldognak hirdeti a lélekben 

szegényeket, de jajt kiált a szívtelen gazdagokra. Lukács rövidebben és az 
eredeti arám stílusnak megfelelően mondja el az örök jutalmazásról szóló tanítást, 
amit Máté a nyolc boldogságban foglal össze. Lukácsnál nem az erények 
felsorolása a fontos, hanem a földi és a mennyei élet szembeállítása. Itt még a 
gazdagságot, az élvezetet tartjuk boldogságnak, pedig ezek megkeményíthetik a 
szívet. Ellenben, aki a nehéz földi körülmények között hűségesen megteszi Isten 
akaratát, annak nagy lesz a jutalma. Különösen vonatkozik ez azokra, akik 
Krisztusért üldöztetést szenvednek.  

 

 Ünnepek a hét folyamán: február  21. csütörtök 

február  22. péntek 

február  23. szombat 

Damiáni Szent Péter 

Szent Péter apostol székfoglalása - ünnepe 

Szent Polikárp püspök és vértanú 

 

IFJÚSÁGI SZERVEZETEINK: 
23. Szent László Cserkészcsapat ( http://montreal.cserkesz.ca ) 
37. Szent Margit Leány Cserkész Csapat ( www.montreali-cserkeszek.ca ) 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes ( www.bokreta.ca ) 
Montreáli Magyar Iskola ( www.montreali-magyar-iskola.com ) 

ÉRDEKLŐDŐKET, JELENTKEZŐKET SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

RENDEZVÉNYEINK 

 Február 16-án, szombaton 19:30 órakor VAJDASZENTIVÁNYI MULATSÁG a montreáli 
tánctáborban (Centre Notre-Dame de Fatima – 2464 boulevard Perrot, Notre-Dame-de-L’Ile-
Perrot, Quebec J7V 8P4). Belépő: $ 25, elővételben $ 20. Felvilágosítás és útirány: 
www.Bokréta.ca; Tel.: 514-499-2809 (Kálmán). Nagy szeretettel várunk mindenkit a mulatságba. 

 Február 17-én a mise után lehet felvenni a hurka-kolbász rendelést a Mindszenty teremben. 

 Február 17-én TAVASZVÁRÓ KIRAKODÓVÁSÁRt rendezünk a Mindszenty teremben. 
 Ajándékokat, süteményeket, ruhákat, régiségeket és használati tárgyakat vásárolhatnak 
 szeretteiknek és barátaiknak.  

RENDEZVÉNYEINKRE MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

Loyolai Szent Ignác napi imája 
Krisztus lelke, szentelj meg engem!  Szent sebeidbe rejts el engem! 
Krisztus teste, üdvözíts engem!   Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! 
Krisztus vére, ihless meg engem!   A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! 
Krisztus oldalából folyó víz,   Halálom óráján hívj magadhoz engem! 
moss tisztára engem!    Add, hogy eljussak hozzád, 
Krisztus kínszenvedése,    és szentjeiddel dicsérjelek téged, 
erősíts meg engem!    mindörökkön-örökké. 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!   Ámen. 

 

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:  Perselyben:           63.00 

     Borítékban:         686.00 
     Adomány:           90.00    
          ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

 Február             17.    9:00   
                    11:00     Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
              18.   Nincs   Szentmise 
              19.   8:00  
              20.   8:00  
              21.   8:00  
              22.   8:00    + Mesics Imréért – Herczeg Mária 
              23.   8:00    + 

http://montreal.cserkesz.ca/
http://www.montreali-cserkeszek.ca/
http://www.bokreta.ca/
http://www.montreali-magyar-iskola.com/
http://www.bokréta.ca/


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 

 

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 

 

Imádság a Szűzanyához  
Megpihenek abban a tudatban, hogy van Anyánk, és megvigasztalódom, hogy gyermeki 

bizalommal kiönthetem előtte szívemet, bánatomat s aggodalmamat, s eltelek bizalommal, 

hogy Te bizonyára megértesz engem. Erősítsd meg mindenekelőtt hitemet! Nevelj rá engem 

a Te nagy, rendületlen hitedre. Történjék bármi is, törjön bár össze az élet sok reményt, 

szakítson bár szét sok édes köteléket, ahhoz az egy kincshez, a föltétlen hitemhez, amellyel 

átadtam magam Istennek, ragaszkodom. Az a kötelék, amely lelkemet Istenhez fűzi, ne 

lazuljon soha! Fordítsd rám szemedet, Szűzanyám! Ámen 
 

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 (2019. február 10.) prédikáció: 
https://www.youtube.com/watch?v=R6hLFLf08gg&feature=em-uploademail 

514.426.4228 
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R6hLFLf08gg&feature=em-uploademail

