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„Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját.” Szenvedni sokféleképpen és sokféle 

okból lehet. Lehetnek a szenvedésnek fizikai okai is, mint a fogfájás vagy a fejfájás. Ezek a 

fizikai fájdalmak is lehetnek elviselhetetlenül nagyok, de az orvostudomány már sok esetben 

tud ezekre valamilyen gyógyszert adni, és ezzel megszűnteti a szenvedést sokszor még akkor 

is, ha nem tudta feltárni ezek okát. Sokkal nehezebb azonban a nem egykönnyen 

lokalizálható lelki szenvedésnek a gyógyítása. Ezt az érzést legtöbben igazságtalan 

csapásként élik meg. Persze az is megtörténhet, hogy szenvedés közben az ember emlékezik 

elkövetett bűneire, vagy a másoknak okozott hasonló szenvedésre. Ekkor a szenvedés 

megtisztító jellegűvé válik, és akár meg is tisztíthatja a személyt. 
  

ÉNEKEK: Bevonulásra: 77;   Felajánlásra: 71;   Áldozásra: 135;  Kivonulásra: 63. 
 
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (I Iz 50, 4-7). Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik 

gyaláztak, de tudom, hogy nem vallok szégyent. A próféta ,,Jahve szolgájáról'' 
beszél, a Messiás előképéről, akinek Isten fület adott, hogy hallja meg szavát, és 
nyelvet, hogy a hitet hirdesse. Amikor ellenfelei ellene támadnak, szelíd marad, 
mert bízik Isten erejében és segítségében. Viselkedése engesztelés. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24) 2. tónus. 
 

Válasz: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 
Aki csak rám néz, mind kinevet, * elhúzza száját, fejét csóválja. 
Az Úrban remélt, hát mentse meg, * ha szereti őt, szabadítsa meg. 

 
Válasz: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 
 
Kutyák falkája vett körül, * gonosztevők serege szorongat engem. 
Átlyuggatták kezemet és lábamat, * megszámlálhatom minden csontomat.' 
 
Válasz: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 2, 6-11). Megalázta önmagát, 
ezért Isten felmagasztalta őt. Az Isten Fia egészen vállalta az Atyától kapott 
küldetést: Lemondott az Isten Fiának kijáró dicsőségről, kiüresítette magát, és a 
szolga alakjában mutatta meg tökéletes engedelmességét Ezzel érdemelte ki, 
hogy a feltámadásban embersége is beöltözzön dicsőségébe. 

 
EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS: Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a 

kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, + és olyan nevet adott neki, * amely 
fölötte áll minden névnek. Fil 2, 8-9 -- 7b. tónus. 

 
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 22, 14-23, 56). Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti 

vacsorát elköltsem veletek mielőtt szenvedek. Lukács úgy mutatja be Jézust a 
szenvedés idején, mint a szolgáló szeretet mintaképét s mint Isten irgalmának 
kinyilvánítóját. Az Oltáriszentség rendelésénél hivatkozik arra, hogy a földön ez az 
ő utolsó szeretetlakomája tanítványaival, de az örök élet lakomáján újra együtt lesz 
velük. 

 

Ünnepek a hét folyamán: április  18. csütörtök 

április  19. péntek 

április  20. szombat 

Nagycsütörtök 

Nagypéntek 

Nagyszombat 

 

Nagyböjt ideje alatt minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban 19:30 órai 
kezdettel.       Aprilis 12.:  Hittanosok, ifjúsági csoportok 

Április 14-én Virágvasárnap. Ezen a napon megtartjuk hagyományos virágvasárnapi ebédünket, 
közvetlenül a szentmisét követően. Menü: húsleves, sült csirke,stefánia szelet, tört krumpli, párolt 
zöldség, torta, kávé. 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 NAGYHETI SZERTARÁSOK rendje a következőképpen alakul: 

Nagycsütörtök: Az utolsó vacsoráról megemlékező szentmise 19:30-kor kezdődik, amelynek 
keretében a lábmosás szertartását is végezni fogjuk. 

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. 
 

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:           112.00 

      Borítékban:           500.00 
      Adomány:           565.00   
           ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

 Április        14.    9:00 +Döry Tamásért - családja 
            11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      15. Nincs Szentmise 
      16.    8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
      17.    8:00 +Deak atyáért – Dr. Tóth József és családja 
      18.  19:30 +Szülőkért és nagyszülőkért – Horváth család 

                             19.  15:00  Nagypéntek - Krisztus kínszenvedésének és halálának emléknapja 

      20.  18:00 +Csernak családért – Fiuk Pista 



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. április 7.) prédikáció: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xkwys4xbFUI&t=612s  

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Xkwys4xbFUI&t=612s

