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Lelki klímaváltozás Mit tegyünk lelki megújulásunk érdekében? Milyen feladatok várnak ránk? 
 Három konkrét dolgot fogalmazzunk meg azzal kapcsolatban, amire jó volna odafigyelnünk a 
nagyböjt hátralévő részében.  
 Engedjük, hogy Isten megérintse értelmünket, amikor visszavezet minket a hit útjára. Arra az 
útra, amely a lelki sötétségből a hit világosságára, a félelemből az örömre, a csüggedésből a 
lelkesedésre vezet. 

 

ÉNEKEK:  Bevonulásra: 229;   Felajánlásra: 58;   Áldozásra: 135;   Kivonulásra: 67. 
 

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 3, 1-8a. 13-15). ,,Aki Van''; az küldött engem hozzátok. 
A jelenet mondanivalója az, hogy Isten a kinyilatkoztatásban megismerteti magát 
velünk. Az ember szeretné tudni, hogy ki az Isten, mit akar velünk, miért teremtette 
a világot. Mózes küldetést kap, neki beszélnie kell Istenrôl, azért szeretné tudni a 
nevét. A válasz ez: Én vagyok, aki vagyok, illetve aki itt vagyok, aki mindig veletek 
vagyok. Igazában majd tetteimből ismeritek meg, hogy ki vagyok, mert kísérni, 
vezetni foglak benneteket. Az egész üdvtörténet Isten kinyilatkozása. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 és 11) 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 vétkedet, * 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 a korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor 10, 1-6. 10-12). 
Mózes és a pusztában vándorló nép sorsa legyen intő példa számunkra. A szikla, 
amelyből a pusztában víz fakadt, Krisztus jelképe volt. Az is igaz, hogy minden 
kegyelem az ő érdemeinek elővételezése. Az ószövetségi jelek a megtestesülés 
előképei voltak, s bennük volt a biztosíték, hogy Isten maga szól és cselekszik. Az 
ember azonban elfordulhat tőlük, és megtagadhatja a hitet. Ezért kell ma is 
visszamenni az eredeti forrásokhoz. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS: Az Úr mondja: + ,,Tartsatok bűnbánatot, * mert közel van a 
mennyek országa.'' Mt 4, 17 -- 7b. tónus. 

  

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 13, 1-9). Ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy 

elvesztek ti is mindnyájan. A gondviselés útjai titokzatosak. Nem tudjuk, miért 
engedi meg Isten a csapásokat, a gonoszság tobzódását, az ártatlanok 
szenvedését. Jézus szavaiból csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az élet 
eseményeiben benne van a figyelmeztetés a megtérésre, az állandó készenlétre. 
Isten bármikor számonkérheti tetteinket, de időt is ad a bűnbánatra. 

 

Ünnepek a hét folyamán: március  25. hétfő 

 

március  27. szerda 

március  29. péntek 

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA 

GYÜMÖLCSOLTÓ  BOLDOGASSZONY 

Szent Linda 

Szent  Bertold 

Fájdalommal de Isten akaratában megnyugodva és hálát adva  tudatjuk a kedves hívekkel Deák 
atya hazatért a Mennyei Atyához! Vasárnap a 11 órai szentmise keretében emlékezünk meg Ferenc 
atyáról aki 32 éven át szolgálta a montreali Magyarok Nagyasszonya katolikus közösségét és a 
magyarságot egyaránt!  

 
Nagyböjt ideje alatt minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban 19:30 órai 
kezdettel. 
1. március 22. Szent Erzsébet 3. április      5. Vezetők 
2. március 29. Aranykorúak, Rózsafüzér 4. április    12. Hittanosok, Ifjúsági csoportok  

Nagyböjt 3 péntekén 3 péntek estés lelkigyakorlatot tartunk Szabolcs atya vezetésével a keresztút 
ájtatosságot követően: 
2. március 29-én, pénteken: Jézus megkísértése a pusztában - Második kísértés: Sárkány 
3. április 5-én, pénteken: Jézus megkísértése a pusztában - Harmadik kísértés: Kecskebak 

 
Március 24-én a 11:00 órai mise után a cserkészcsapatok ebédet rendeznek a Mindszenty Teremben. Menü: 

zöldségleves, sülthús, krumplipüré, párolt zöldség, uborka, sütemény, kávé, tea. Jegyek felnőtteknek $ 25, 
diákoknak (13-18 korig) $ 18, gyermekeknek (6-12 korig) $ 12. Jelentkezés március 20-ig: Csukly Katalin - 
Magyar Otthon: 514-932-8701, Glaser-Hille Heidi (450) 653-7776, valamint Pelikán Anna és Sándor (514) 332-
6270. Mindenkit szeretettel várnak! 
Március 27-én, szerdán a Hatos Tanács gyűlést tart 19:30-as kezdettel! 
FOGADÓÓRÁt tart Szabolcs atya a hónap utolsó vasárnapján. Az első alkalom március 31-én a Szentmise 

után lesz. Ha valaki azonban személyesen szeretne beszélni Szabolcs atyával, kérjük, hogy az irodában 
egyeztessen időpontot. 
Április 14-én Virágvasárnap. Ezen a napon megtartjuk hagyományos virágvasárnapi ebédünket, közvetlenül a 

szentmisét követően. Menü: húsleves, sült csirke, tört krumpli, párolt zöldség, torta, kávé. Jegyárak: Felnőtt: 
$25 (12 éven felül), gyermek: $12. (6 éven felül). Jegyeket  Edvi Panninál (514-626-7092) és a plébánián (514-
387-9503) lehet rendelni szerdáig, április 10-ig. Mindenkit szeretettel várunk! 
Csendes Aukciót tartunk a Virágvasárnaphoz kapcsolódóan. Az aukciós tárgyakat az Ifjúsági Otthon Deák 

termében lehet megtekinteni április 14-én 10:00 - 11:00, valamint 12:00 - 13:00 között. 
 

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:            86.00 

      Borítékban:           923.25   
      Adomány:           610.00   
           ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 
 Március               24.    9:00 +Galanko Rose és Józsefért – Kraszny Miklós 

                      11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
               25.   Nincs Szentmise 
                26.   8:00 +Joaquim Bras-ért - Angelina 

                27.   8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
                28.   8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
                29.   8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
                30.   8:00 +Kesjár Gyuriért – István és Kriszti 
                      15:30 +Dr. Joseph Csernyért -  Hozzátartozói 

http://www.karizmatikus.hu/misztika.htm#2._SZEMIN%C3%81RIUM_
http://www.karizmatikus.hu/misztika.htm#3._SZEMIN%C3%81RIUM_


Információért / 

 for information: 

(514) 387-9503 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tomas@drtomasmachan.com 

  

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 

Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

 

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 

    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.  március 17.) prédikáció: https://www.youtube.com/watch?v=FHlbQ8eJrC4 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FHlbQ8eJrC4

