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Felkelek, Atyámhoz megyek! Ma, nagyböjt 4. vasárnapján a tékozló fiúról és az irgalmas atyáról 

szóló jól ismert jézusi példabeszédet olvastuk Szent Lukács evangéliumából. A történet szemléletes 
módon tárja elénk az atyától való eltávolodást és a hozzá való visszatérést. Olyan út ez, amelyet 
életünkben mindannyian végigjárunk, amikor eltávolodva Isten szeretetétől a magunk kezébe 
vesszük sorsunk irányítását és boldogságunkat keresve elindulunk a magunk útján. Lukács 
evangélista leírása alapján könnyen kitalálhatjuk, hogy milyen érzések játszódtak le a fiú szívében, 
miközben végigjárta ezt az utat. Képzeljük most magunkat a fiú helyébe! 

. 

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

OLVASMÁNY      Mózes Józsue könyvéből (Józs 5, 9a. 10-12). Isten népe bevonul az Ígéret földjére, 
és ott megünnepli a húsvéti lakomát. Izrael népének, az Ígéret földje felé való 
vándorlása előképe volt az Egyház földi vándorlásának, amely az örök haza felé 
tart Isten megmutatta, hogy gondviselése kíséri népét. Gondoskodott ételükről, 
italukról, s megígérte, hogy az új haza bô termést hoz számukra, ha megtartják 
törvényeit. Az ünnepek arra valók voltak, hogy visszatekintsenek Isten nagy tetteire 
és erősítsék hitüket. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (33, 2-3. 4-5. 6-7) 4 g tónus. 
 

Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 
Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam. 
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek. 

 
Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 
 
Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. 
Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden 
rettegésből. 
 
Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből (2 Kor 5, 17-21). Isten 
Krisztusban kiengesztelődött a világgal.   Jézus földi élete és keresztáldozata 
meghozta a kiengesztelődést Isten és a világ között A kezdeményezés és a 
végrehajtás mögött az Atya irgalma állt. De mivel Jézus magára vette a világ 
bűneit, az Atya őbenne tartott ítéletet a bűn felett. Ezt fejezi ki az apostol azzal, 
hogy Krisztust mintegy bűnné'' tette. Ez az ítélet helyreállította az igazságosságot, 
de egyúttal az irántunk való szeretet kifejezése is volt. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS:  Fölkelek, és atyámhoz megyek, + azt mondom néki, * 
,,Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.'' Lk 15, 18 -- 2. tónus. 

  
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 15, 1-3. 11-32). A mennyei Atya megbocsát tékozló, 

fiának, ha őszintén megbánja bűneit. A farizeusok zokon veszik Jézustól, hogy 
gyarló, bűnös emberekkel barátkozik. Ezért a példabeszéddel megvilágítja előttük 
az Atya irgalmát A példabeszédet lehet vonatkoztatni a pogány népekre és 
Izraelre. A pogányok eltévelyedtek a bálványimádásba, de később megtértek, és 
Isten befogadta őket. 

 

 

Ünnepek a hét folyamán: április  2. kedd 

április 4. csütörtök 

április  5. péntek 

Szent Áron 

Szent Izidor 

Szent Vince 

 

Nagyböjt ideje alatt minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban 19:30 órai 
kezdettel. 
 március 29. Aranykorúak, Rózsafüzér  április    5. Vezetők  

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 

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. Jegyek: felnőtteknek $ 25, diákoknak (13-18 korig) $ 18, gyermekeknek (6-12 korig) $ 12.  
Jegyeket  Edvi Panninál (514-626-7092)  és a plébánián (514-387-9503) lehet rendelni szerdáig, 
április 10-ig. Mindenkit szeretettel várunk! 

Cendes 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. 

Április -3-án, szerdán a Őszvezetőségi Gyűlés tartunk 19.30-as kezdettel! 

 
 

 
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:           229.00 

      Borítékban:           703.00 
      Adomány:           280.00   
           ISTEN FIZESSE MEG! 
 
MISESZÁNDÉKOK: 

 Március               31.    9:00 +Koncsik Vilmos születésnapja emlékére-unokahuga és férje 
                      11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
 Április                 01.   Nincs Szentmise 
                02.   8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
                03.   8:00 +Deak Atyáért – volt titkára Klári és családja 
                04.   8:00 +Réal Delisle-ért – Steve és Kriszti 
                05.   8:00 +Szeretteimért – Rácz László 
                06.   7.30 +Leuchter Lindáért - szülei 
                      15:30 Nincs Szentmise 

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


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 24.) prédikáció: 

https://www.youtube.com/watch?v=vs0FAV3e6QY&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3 

 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vs0FAV3e6QY&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3

