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 Bűnösség kiengesztelést sürget, törvényszegés büntetést. Ez érthető. De vajon a büntetés 
igazán engesztelés is, amivel minden helyreáll? És ki szabja meg a büntetés mértékét? Nehéz e 
kérdésekről tárgyilagosan szólni. "Gyökerét kell kiirtani" -- ilyesmit hallunk főleg az 
"igazságszeretőktől". De hogy érjük el a gyökerét? -- Jézusnak szemére hányták, hogy bűnösökkel 
tart (így hívták akkor a törvényellenest, a társadalmon kívülit is). Az Ő viselkedése nem árt-e a 
társadalomnak? Jézus a gonosznak a gyökerébe akart vágni -- a gonosznak, nem az embernek. Mert 
az embert szerette! És még egyre szereti.... 

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

 
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 43, 16-21). Új dolgot visz végbe az Isten: vizet fakaszt 

népének a pusztaságban, és megnyitja számára a kegyelem forrását! A próféta 
azzal vigasztalja népét a fogságban, hogy Isten nemcsak régen vitt véghez nagy 
tetteket és mutatta meg erejét, hanem mindig hű marad a szövetséghez. Most is 

haza tudja vezetni őket, s jótéteménye úgy fog hatni, mint amikor a pusztaság esőt 

kap, és az élet színeit ölti magára. Az emberektől viszont azt kívánja, hogy 
emlékezzenek jótéteményeire és mutassanak hálát. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6.) 8 g tónus. 
 

Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből 
ujjongunk. 
 
Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik 
álmodnak. 
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással. 

 
Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből 
ujjongunk. 
 
Akkor így beszéltek a nemzetek: * ,,Az Úr nagydolgot művelt vélük.'' 
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 
 
Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből 
ujjongunk. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 3, 8-14). Tekintsünk Krisztusért 
mindent értéktelennek, és így hasonlóak leszünk hozzá a halálban. Az apostol a 
hitből és megigazulásból fakadó életét összehasonlítja korábbi magatartásával. 
Amiért régen lelkesedett, azt szemétnek tekinti, mert akkor buzgósága nem Istenre 
irányult, hanem az emberi szenvedély kiélése volt. Most már tudja, hogy Isten 
Krisztus feltámadásában mutatta meg igazi erejét, s bennünket is biztosított, hogy 
van örök élet. Erre a célra kell minden erővel törekednünk. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS: Teljes szívvel térjetek vissza hozzám, mondja a mi Urunk 

Istenünk, mert jóságos és irgalmas vagyok tihozzátok! Joel 2, 12-13 -- 3a. tónus. 
  

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 8, 1-11). Az vesse rá az első követ, aki bűntelen 

közületek! Az írástudók és a farizeusok ismerték Jézusnak az irgalmasságról 
szóló tanítását és a gyarló emberek iránti részvétét.  

 

Ünnepek a hét folyamán: április  11. csütörtök 

április  12. péntek 

április  13. szombat 

Szent Leo 

Szent Gyula 

Szent Hermina 

 

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

. április 5. Vezetők  április    12. Hittanosok, Ifjúsági csoportok  

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

Aprilis 5, 6, 7 - Pontozó Néptáncfesztivál és verseny Torontoban. Ezuttal a Bokréta népes 
gyermekcsoportja fog szerepelni. Szolo kategóriákban pedig a gyermekek közül 3 pár, az Ifi 
csoportból 2 pár és egy legényes szolo, a felnőttekből pedig 2 pár versenyez. Sok sikert kivánunk 
nekik! 

Április -10-én, szerdán Kurátori Gyűlés tartunk 19:30-as kezdettel! 

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! 

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. 

A cserkészcsapatok szeretnének megköszönni mind a szülőket, vezetőket és barátokat akik 
támogatásukkal hozzájárultak a Cserkészebéd sikerére. Jó munkát! 
 

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:            99.00 

      Borítékban:          534.00 
      Adomány:          125.00   
           ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

 Április                  7.    9:00 +Laposnyik Józsefért - családja 
                      11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
                8.   Nincs Szentmise 
                 9.    8:00 +Testvéremért – Szendroy Irén 
                10.   8:00 +Szabados Györgynéért – Dr. Tóth József és családja 
                11.   8:00 +Eckert Louis és nejéért – Kraszny Miklós 
                12.   8:00 +Szeretteinkért – Horváth család 
                13.   8:00 +Hadarits szülőkért –fia István 
                      15:30 Nincs Szentmise 

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 31.) prédikáció:  

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/

