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Az emberi élet Jézus feltámadásával kap értelmet! A kereszténység legnagyobb 
ünnepét üljük: a Húsvétot. Ezen a napon azt ünnepeljük, hogy Jézus helyettünk vállalta a 
bűn következményeit, és feltámadásával legyőzte a gonosz hatalmát: a halált. Most mi 
ennek a tanúi vagyunk. Hirdessük az egész világnak azt az Igazságot, hogy Jézus az igazi 
áldozati bárány, aki értünk vállalta a szenvedést és a halált. Nincs mitől félnünk, hiszen a 
gonosznak nincs semmi hatalma, mert Krisztus feltámadt – valóban feltámadt! 

 
ÉNEKEK:  Bevonulás: 87;      Felajánlás:86;    Áldozás: 142;    Kivonulás:306, 90. 

 
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel10, 34a. 37-43). Mi ettünk és ittunk vele, 

miután feltámadt a halálból. Péter a megtért pogányok előtt tanúskodik Jézus 
feltámadásáról. Az apostolokat az ószövetségi jövendöléseken és az üres síron 
kívül a megjelenések győzték meg a természetfölötti eseményről. Jézus élő 
valóságában mutatkozott meg előttük (vele együtt ettek!), de azt is igazolta, hogy 
már megdicsőült, az Atyánál van, és hatalommal rendelkezik. Őt mint embert az 

Atya ereje támasztotta fel, s hatalmat adott neki, hogy ő legyen majd az élők és 

holtak bírája. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (117,1-2. 16-17. 22-23)  6. tónus 

 
Válasz: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 
 
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,* mivel irgalma örökké megmarad. 
Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad. 
 
Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 

 
Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem. 
Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit. 
 
Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 

 
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor5,6b-8). Azt 

keressétek, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Krisztus 
feltámadása a mi feltámadásunknak is a forrása. A hívő ember a 
keresztség által öltözik be az ő halálába és feltámadásába. Ezért mondja 

az apostol, hogy ,,Isten vele együtt minket is feltámasztott''. A vele való új 
közösség arra ösztönöz, hogy életünket az égi értékek felé irányítsuk, mert 
csak így lehetünk azok örökösei. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát.* 
Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát. Alleluja. 2. tónus 

  
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk24, 13-35). Amikor a kenyeret megtörte, 

felismerték. Az emmauszi tanítványok elkeseredetten távoztak el 
Jeruzsálemtől. Útközben, Jézus csatlakozott hozzájuk, de ők nem ismerték 
fel Őt. A kenyértöréskor megnyílt a szemük, és látták, hogy az Úr az.  
Gyorsan útra keltek, és hírül adták, hogy Jézus él. 

 

Ünnepek a hét folyamán: április  23. kedd 

április  24. szerda 

április  25. csütörtök 

Szent Adalbert 

Szent György 

Szent Márk evangélista 

 

A NAGYHETI SZERTARÁSOK rendje a következőképpen alakul: 

Nagypéntek: Krisztus kínszenvedésének és halálának emléknapja (Passiója). A szertartás 
15:00-kor kezdődik. A szertartás keretében Szent János Passióját hallhatjuk. A szertartás után 
19:00 óráig Szentségimádást tartunk, majd Nagyszombat reggel 8:00 órától folytatjuk az 
esti Húsvéti Vigíliáig. Ez annyit jelent, hogy jelentkezőket kérünk, akik az est és a nap folyamán 
egy-egy órát töltenek az Oltáriszentségben rejlő Krisztussal. Kérjük, hogy minden időszakaszra 
minimum ketten jelentkezzenek. Jelentkezni az irodában lehet. Köszönjük!  

Nagyszombat: Húsvét Vigíliája. 17:30-kor az Oltáriszentség eltétele. A szentmise 18:00-kor 
kezdődik. A szentmise végén húsvéti ételszentelést és agapét tartunk a Mindszenty Teremben.  
Kérjük a kedves Híveket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan annyi ételt hozzanak, hogy 
mindenkit meg tudjanak kínálni a húsvéti eledelből, és így együtt tudjunk örvendezni. 

Húsvétvasárnap: Krisztus Feltámadásának főünnepe. Szentmise de. 9:00-kor a Magyar 
Otthonban és de. 11:00-kor a templomban. 

Május 5-én, vasárnap tartjuk meg az idei elsőáldozást, illetve az iskola évzáró, hálaadó (Te 
Deum) szentmisét. A szentmisét követően az ebéd alatt 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: Dr. Glaser Jánosnak (1931 - 2019), magyar közösségünk tagjának temetése szombaton, 
április 27-én 11:00 kor lesz 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:           197.00 

      Borítékban:        1,075.00 
             
        ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

 Április        21.    9:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
            11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      22. Nincs Szentm ise 
      23.   8:00 +Szülőkért és hozzátartózóinkért – Szabo Éva és Lajos 
      24.   8:00 +Kraszny családtagokért – Kraszny Miklós 
      25.   8:00 +Deak Ferencért S.J. – az Oltáregylet 
      26.   8:00 +Joacquim Brasért - Angelina 
      27.   8:00 +Sári családért - Kriszti 
            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. 

 

LVI. évf. 16. szám                      HÚSVÉTVASÁRNAP                 2019. április 21. 

 

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 vasárnap (2019. április 14.): 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox/FMfcgxwCgCTnfqnCpsXjRnQqbjzzVhpl  

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox/FMfcgxwCgCTnfqnCpsXjRnQqbjzzVhpl

