
LVI. évf. 17. szám               HÚSVÉT 2. VASÁRNAP                       2019. április 28. 
AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 

Húsvétot követő első vasárnap az Isteni irgalmasság vasárnapja, melyet Faustyna  
lengyel szerzetesnővér hagyományozott ránk, Jézus Krisztus kérése alapján. Jézus első 
alkalommal 1931-ben, Plockban beszélt Fausztina nővérnek arról a kívánságáról, hogy ünnepet 
szenteljenek az Isten Irgalmasságának: ,,Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz 
megfesteni, húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az 
Irgalmasság ünnepe!'' (Napló 49) 
   
ÉNEKEK:  Bevonulás: 87;      Felajánlás:86;    Áldozás: 142;    Kivonulás:306, 90. 
  
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 5, 12-16). A hívők száma napról napra 

növekedett. Az apostolok Jeruzsálemben szervezték meg az első egyházi 
közösséget. Krisztus karizmatikus erővel ruházta fel őket, főleg Pétert, ezért 
tevékenységük nyomán a hívők csoportja egyre növekedett. Péter tekintélye 
akkora, hogy a betegek attól is gyógyulást várnak, ha az utcán árnyéka rájuk 
vetődik. A hitnek azonban Krisztusra kell irányulni, nem az egyházi intézményre. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (117, 2-4. 22-24. 25-27a)  6. tónus 

 
Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké 
megmarad. 
 
Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad. 
Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad. 
 
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. 

 
A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé. 
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben. 
Ezt a napot az Úristen adta, * örvendjünk és vigadjunk rajta. 
 
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. 

 
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből (Jel 1, 9-11 a. 12-13. 17-19). Meghaltam, s lám, mégis 

élek, örökké. A bevezető látomás emlékeztet az ószövetségi próféták 
meghívására. A látnok az Úr napján, vagyis vasárnap kapja a kinyilatkoztatást. A 
Krisztusról megrajzolt kép tükrözi az Isten Fiának dicsőségét és hatalmát. Jobb 
kezét apostolának vállára teszi, s ezzel jelzi, hogy támasza, erőssége, 
védelmezője lesz. Ô meghalt, de él. Ô az élet és a halál ura, ezért adhat 
kinyilatkoztatást az Egyház életéről és feladatáról. 

 
ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Jézus mondja, + ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál 

engem, boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek. Alleluja. 5. tónus 
  

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20, 19-31). Nyolc nap múlva eljött Jézus. Jézus 

feltámadásában már kilépett a földi időből, és átment az örökkévalóságba. Onnan 
jelenik meg, azért amit mond és tesz, az minden időre vonatkozik. Ha békességgel 
köszönti az apostolokat, az annak a jele, hogy mindig ezt a természetfeletti békét 
sugározza egyházára. A békébe beletartozik az Istennel való kiengesztelődés, 
ezért ad hatalmat a bűnök megbocsátására. A másik jel a hit megerősítése. 
Amilyen türelemmel győzi meg Tamást, ugyanolyan türelemmel adja megvilágosító 
kegyelmét mindenkinek. Ezért lesznek boldogok azok is, akik nem szemtanúi 
megjelenéseinek. 

 

Ünnepek a hét folyamán: április  30. kedd 

május  1. szerda 

május  3. péntek 

Szent V. Piusz pápa 

Szent József, a munkás 

Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok 

 

Szeretném megköszönni a szolgálatot mindenkinek aki fizikai segítségével és imájával a 

közösség számára hozzájárult a Virágvasárnaptól egészen a legfontosabb ünnepünk, Húsvét 

megünnepléséhez. Isten áldjon és őrizzen meg minket a feltámadás örömének hitében. 

Szabolcs atya 

Május 5-én, vasárnap tartjuk meg az idei elsőáldozást és az iskola évzáró, hálaadó (Te Deum) 
szentmisét. A szentmisét követően az ebéd alatt Anyák napja alkalmából az ifjúsági csoportok 
műsorral kedveskednek. Szeretettel várjuk a kedves Híveket. Jegyek rendelhetők május 1-ig: Edvi 
Panni (514-626-7092), Nyitrai Zsuzsanna (514-507-8939) és a plébánián (514-387-9503). A 
jegyek $25 (felnőtteknek), $18 (13—18-korig), $12 (6—12-korig). Mindenkit szeretettel várunk! 

TEMETÉS 
Magyar Közösségünk tagjának Dr. Glaser Jánosnak(1931- 2019) temetese : szombat, április 27.én 
11:00 órakor  a St. Augustine of Canterbury katolikus templomban (Rue Roberval, St. Bruno). 
 
 

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:           893.00 

      Borítékban:        2,632.00 
      Adomány:           225.00   
           ISTEN FIZESSE MEG! 
 

MISESZÁNDÉKOK: 
 Április        28.    9:00 +Deák-atyáért – Fürjes Gáspár és Marika 
              11:00   Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      29.  Nincs Szentmise 
      30.    8:00 +Galko Stephenért - felesége 
 Május          1.   8:00 +Rüll szülőkért -  Krisztina és Frank 
         2.   8:00 +Deák Ferenc S.J. családjáért – Edvi család 
         3.   8:00   Szeretteimért – Rácz László 
         4.   8:00 +Bürgerné Kocsis Györgyiért - családja 
             15:30   Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 



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 

 

Mennynek Királyné Asszonya. 

Mennynek Királyné Asszonya, örülj, szép Szűz, allelúja. 
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, allelúja. 
Amint megmondotta vala, föltámadott, allelúja. 
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, allelúja! 
V. Örülj és örvendezz, Szűz Mária, allelúja! 
R. Mert valóban föltámadott az Úr, allelúja! 

Könyörögjünk. Úristen, aki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot 
megörvendeztetni méltóztattál: add, kérünk, hogy az Ő szent Anyja, Szűz Mária által elnyerjük az 
örök életet. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus 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 
 

Úgy szóljak mindig…  
Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne az utolsó szavam, amelyet kimondok! 

Add, hogy mindig úgy cselekedjem, mintha ez lenne az utolsó tettem, amelyet végbeviszek! 
Add, hogy úgy tudjak szenvedni mindig, mintha ez lenne az utolsó gyötrelmem, amelyet 

felajánlhatok neked! Add, hogy mindig úgy imádkozzam, mintha ez lenne az utolsó lehetõségem itt a 
földön, hogy beszélgessek veled! 

(Chiara Lubich) 

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. április 21.) prédikáció: https://www.youtube.com/watch?v=4ZSt7AaR9Yk  

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4ZSt7AaR9Yk

