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A görög eulogein ige pozitív feladatra szólítja az embert: oly módon kell áldania az ellenséget, 
mint amilyen módon áldja jótevőit, Istent és magát Krisztust, akire a közösségi "eulogia-k" 
irányulnak. Az "imádság" félreérthetetlenül jelzi a kereszténynek az ellenséggel szembeni jóindulatát. 
Ha sikerül neki az, hogy segítséget és áldást kérjen számára Istentől, ez azt jelenti, hogy az 
ellenséggel kapcsolatban, vagy legalábbis megtérését illetően őszinte jóakarattal rendelkezik. A 
keresztény ember nem szokványos egyedként kezd megmutatkozni: gyűlölködés helyett szeret, 
átkozás helyett áldást mond, sőt imádkozik azért, hogy ellenségei Isten részéről is jótéteményben 
részesüljenek. 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 230;      Felajánlás:143;    Áldozás: 150;    Kivonulás:286. 

OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből (1 Sám 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23). Dávid megkíméli 
ellenfelének, Saul királynak életét. A történetet ószövetségi szemmel kell nézni, 
nem Krisztus evangéliumának szellemében. Dávid nem az ellenségszeretetet és a 
megbocsátást gyakorolja, amit majd Krisztus hirdet, hanem az Istenhez való 
hűséget A fölkent király valamiképpen Isten helyettese, tehát nem szabad rá kezet 
emelni. Dávid különben is tudja, hogy Isten teljessé teszi benne tervét, amire 
kiválasztotta. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (102, 1-2. 3-4. 8 és 10. 12-13 ) 11. tónus. 
 

Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 
 
Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja. 
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt. 

 

Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 
 
Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged. 
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is 
koronázza. 

 

Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 
 

SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak az korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor 15, 45-49). Ahogy 
hasonlítunk földi képmásunkhoz, Ádámhoz, ugyanúgy hasonlítani fogunk égi 
képmásunkban Krisztushoz is.. Az apostol a feltámadás valóságát az üdvösség 
történetéből igazolja. Isten az emberi nemet egyetlen nagy családnak alkotta, mind 
a természetben, mind a természetfeletti rendben. Az első Ádámtól örököljük a földi 
életet, a másodiktól, Krisztustól az örök életet. A feltámadt Krisztus életét már itt 
magunkban hordozzuk a kegyelemmel, hiszen a keresztségben őt öltjük 
magunkra. A megdicsőülés záloga tehát bennünk van. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Jézus mondja: + ,,Új parancsot adok néktek, * szeressétek 
egymást, amint én szerettelek titeket!'' (Jn 13, 34).Alleluja. 8G. tónus  

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 6, 27-38). Legyetek irgalmasok, amint atyátok is 
irgalmas. Jézus a vallásosság alapjává a szeretet törvényét tette. Az evangélista 
itt összegyűjti azokat a mondásokat és képeket, amelyekkel Jézus a szeretet 
gyakorlását ajánlotta. A legnagyobb újdonság az ellenségszeretet: igyekezni kell a 
rosszat jóval viszonozni, a megtorlást Istenre bízni és ellenségeinkért imádkozni. A 
szeretetnek el kell menni a végső határig. Azzal is jót kell tenni, aki nyilvánvalóan 
igazságtalan hozzánk. Ezzel azonban ő nem helyezi hatályon kívül az igazságos 
emberi törvényhozást, amelynek célja a bűn megelőzése. 

 

 Ünnepek a hét folyamán: február  26. kedd 

február  27. szerda 

március  2. szombat 

Szent Viktor 

Szent Gábor 

Szent Lea  "MATER VIRGINUM" 

 
Köszönjük minden önkéntes segítőnek és közreműködőnek, akik segítettek, hogy 
sikeres legyen a Hurka – kolbász vásár s a vele egyidőben megrendezésre került 
Tavaszváró kirakodóvásár. Gratulálunk az együttműködéshez! 
Köszönjük látogatóinknak, hogy vásárlásukkal hozzájárultak ezen alapképző 
rendezvényünk sikeréhez. / We thank our visitors for their contribution to the success of 
our fundraising event. 

   Kérjük a kedves hiveket, hogy a 2018-as névreszóló adóigazolásukat vegyék fel a  
templom bejáratánál. 

RENDEZVÉNYEINK 

Február 23-tól minden szombaton 15:30 kezdettel KISGYEREKES CSALÁDI SZENTMISÉt 
tartunk. Közreműködik a LUBILATE ifjúsági együttes. 

Február 24-én a szentmisén a LUBILATE ifjúsági együttes működik közre. 

Február 24-én 13:00 órakor a Búza Virág Hímző kör "Hazaszeretet" címmel verses órát tart. 

RENDEZVÉNYEINKRE MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
 

KERESZTSÉG 
Február 24. vasárnap MOKBEL, Alessio Erik a Keresztség szentségében részesül. 
HALOTTUNK 

Február 22-én, pénteken temetjük Loran Wiszt Katalin egyházközségi tagunkat. Temetése 
de. 11:00-kor lesz a templomból. 
 

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:            26.00 

      Borítékban:           546.00 
      Adomány:           100.00   
           ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

 Február             24.    9:00  +Göncz Józsefért - családja 
                    11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
              25.   Nincs Szentmise 
              26.   8:00 +Joaqim Bras-ért - Angelina 
              27.   8:00 +Faragó Istvánért – Faragó család 
              28.   8:00  
 Március                1.   8:00 Szeretteimért – Rácz László 
                2.   8:00  



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. 

LVI. évf. 8. szám                       ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP               2019. február 24. 

 

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 

      Szombaton   

       15:30 Kisgyerekes Családi Szentmise 

    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 17.) prédikáció: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GPDQK7_CCDO&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=gpDQK7_ccdo&feature=em-uploademail

