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Az a keresztény, aki másokat megítél, a többiek szemében igaznak, erényesnek látszik, 
mert azt a benyomást kelti, hogy neki nincsenek meg azok a hiányosságai, amelyeket 
másokban kárhoztat, közben azonban az esetek többségében több hibája van (vö. a szálka 
és a gerenda arányát), mint annak, akit kifogásol vagy megítél. Aki mások bírájaként akar 
fellépni, annak az önmaga feletti bíráskodással kell kezdenie, és ezután aligha marad sok 
ideje, hogy másokkal foglalkozzék. 
 

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

 

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből (Sir 27, 5-8). Az ember beszéde sokat elárul belső világáról. A 
bölcsesség ebben is megnyilvánul, hogy az emberekkel való kapcsolatban a 
valóság talaján állunk. A bizalomhoz, a barátsághoz meg kell ismerni őket. Az 
ember jellemét elárulják a szavak és tettek, sőt egész viselkedése is. Azokban kell 
megbízni, akikről látszik, hogy az élet küzdelmeiben megacélosodtak, mint ahogy a 
tűz keménnyé teszi az agyagedényt. Aki érzelmei alapján ítél, az könnyen téved. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (91, 2-3. 13-14. 15-16   ) 5. tónus. 
 

Válasz: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. 
 
Jó dolog az Urat dicsérni, * nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni. 
Irgalmadat hajnalban hirdetni, * és egész éjszaka hűségedet. 

 

Válasz: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. 
Virul az igaz, akár a pálma, * úgy növekszik mint Libanon cédrusa. 
Az Úr házában ültették el őket, * Istenünk csarnokában virágzanak. 

 

Válasz: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. 
 

SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor 15, 54-58). Isten 
Jézus Krisztus által győzelmet adott nekünk a halál felett. A kinyilatkoztatás 
nagy üzenete az, hogy földi fáradozásunk nem hiábavaló. Az az igyekezet, 
amellyel megtesszük Isten akaratát, és amellyel magunkat is neveljük, megkapja 
jutalmát. Ami itt mulandó, az átmegy a halhatatlanságba, és a halált egyszer 
elnyeli az élet. Krisztusnak mint megváltónak teljes győzelmet kell aratnia, s ebbe 
beletartozik a halál feletti győzelem is. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Jézus mondja: Úgy ragyogjatok, mint csillagok a mindenségben, * 
és tartsátok meg az örök élet igéit. (Fil 2, 15d. 16a.). Alleluja. 6. tónus  

 
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 6, 39-45). A szív bőségéből beszél a száj. Akikhez 

eljutott Krisztus tanítása, azok arra vannak hivatva, hogy másoknak is mutassák az 
igazság útját, hiszen osztoznak a világ világosságának, Krisztusnak a 
küldetésében. A keresztény embernek először látó szemre van szüksége. Ismernie 
kell az evangéliumot, hogy tanúskodhasson mellette. Ugyanakkor jóakaratot kell 
tanúsítania az emberek iránt, és nem szabad többet követelni tőlük, mint amit 
maga is megtesz. Ne lássuk meg mások szemében a szálkát, amíg a mienkben ott 
van a gerenda. Csak az a keresztény élet hiteles, ahol a szó és a tett összhangban 
van. 

 

Ünnepek a hét folyamán: március  5. kedd 

március  6. szerda 

március  9. szombat 

Szent Adorján 

HAMVAZSZERDA 

Szent Domonkos, Római Szent Franciska 

 
Március 6. szerda Hamvazószerda, szigorú böjti nap (hústól való tartózkodás, egyszeri jóllakással)! 
Ezen a napon kezdődik a nagyböjti időszak. Ugyanezen a napon meghamvazkodunk annak jeléül, hogy 
nagyböjt ideje alatt bűnbánatot fogunk tartani. 

Nagyböjt ideje alatt minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban 19:30 órai 
kezdettel. 

1.  Március   8. Oltáregylet 
2.  Március 15. Kurátorok 
3.  Március 22. Szent Erzsébet Nőegylet 
4.  Március 29. Aranykorúak, Rózsafüzér 
5.  Április     5. Hittanosok, ifjúsági csoportok 
6.  Április    12 Vezetők 

 Március 6-án, kedden a Kurátorok gyűlést tartanak 19:30-as kezdettel! 19:00 órától szentmisét 

tartunk! Mindenkit szeretettel várunk! 

 Március 10-án, vasárnap 13:00 órakor ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulóján a Református templom nagytermében. 

 Március 24-én a 11:00 órási 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 és Pelikán Anna és Sándor (514) 332-6270. Mindenkit szeretettel várnak! 
 

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:             77.00 

      Borítékban:           406.00 
      Adomány:           165.00   
           ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

 Március               3.    9:00 +Krifiton Lászlóért - család 
                    11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
               4.             Nincs Szentmise 
               5.   8:00  
               6.   8:00  
               7.   8:00  
               8.   8:00  
               9.   8:00  
                   15:30



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 

     ÚJ!!!Szombat   

       15:30 Kisgyerekes Családi Szentmise 

     Hétköznap: 

                    8:00 Magyarok Nagyasszonya Templom 

 

Anya vagy!  
Asszony vagy? Anya vagy? Szentelj néhány imádságos pillanatot az Úrnak! Gondold el, 

minek kell lenned tieid számára… Te légy a gondoskodó, az őrző, a segítő, a vigasztaló, a 

mosolygó – ha valaki sír… A figyelmeztető, ha valaki hibáz. A civódások elsimítója, a 

békesség keresője, aki a békéért minden áldozatra kész. Aki mások helyett hordozod a 

keresztet, mintha a tied volna. Aki sohasem pihen és mindig más nyugalmáért fárad. 

Higgadt, aki más elhamarkodott cselekedeteit elsimítja, aki panaszszó nélkül szenved, aki 

fösvénység nélkül számít, aki betölti a kötelességét köszönetvárás nélkül… Klug I. 
 

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 24.) prédikáció:  

https://www.youtube.com/watch?v=DMcG8nh-Gpk  

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=DMcG8nh-Gpk

