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Nem könnyedén állítjuk, hogy szeretjük Istent és Jézust, a Fiút, akiről hisszük, hogy az Atya 
fönségében él. Hogy Övének valljuk magunkat, az még több, és még kevésbé magától értődő. Ha 
Jézusénak vallom magam, azt vallom, hogy elismerem: megfeszítették, eltemették és halottaiból 
föltámadott. Ha azt mondjuk, hisszük ezt, belőle valódi, személyes, életre szóló következményeket 
vállalunk. Amikor sokan félreértik Jézust, Péter vallja: "Tenálad vannak az örök élet igéi!" A 
Föltámadott már nem kérdi a hitéről, hanem csak a szeretetéről -- háromszor... Hányszor  kell Neki 
minket kérdeznie? 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 89;      Felajánlás:86;     Áldozás: 116;      Kivonulás: 205. 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 5, 27b-32. 40b-41). Az apostolok a 

Szentlélek által tanúságot tesznek Krisztus mellett. Az Egyház elindulásában, mint 
magban, ott van a későbbi egész kibontakozás. Az apostoloknak Krisztus feltámadásáról 
kell tanúskodniuk, de nem elméletileg, és nem úgy, mint valamilyen érdekes eseményről, 
hanem mint olyan titokról, amelyben Isten felajánlja az embernek a bűnbocsánatot és az 
üdvösséget. Jézus így válaszolt a világ bűnére, amely az ő felfeszítésében érte el 
csúcspontját. Az Egyháznak mindig ez a tanúskodás lesz a küldetése. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (29, 2 és 4. 5-6. 11 és 12a és 13b)  6. tónus 
 
Válasz: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. 
 
Magasztallak, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy 
ellenségeim ujjongjanak rajtam. 
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba 
szálljak. 
 
Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. 
 
Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét. 
Mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön. 
 
Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. 

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből (Jel 5, 11-14). Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé 

legyen a hatalom és a dicsőség. Az itt közölt kép még a könyv bevezető látomásához 
tartozik. Az apostol küldőjének kilétéről kap tanítást. Krisztus a feláldozott Bárány, aki él, 
megdicsőült, és hatalmát a kozmikus erők is elismerik. Trónja előtt hódol minden 
teremtmény. A földi élet bajait, eseményeit ebből a szempontból kell mérlegelni. Krisztus 
győzelme már biztosítva van. Az ember még ellenszegülhet akaratának, de az üdvrendet 
nem tudja felforgatni. 

ALLELUJA:    Alleluja. Feltámadt Krisztus, ki mindeneket alkotott, * és megkönyörült az 
emberi nemen. Alleluja. 5. tónus.  

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 21, 1-19). Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. 

Ugyanígy halból is. Jézus megjelenései hozzásegítenek ahhoz, hogy az általa alapított 
Egyházról is valóságos képet kapjunk. Az Egyház az apostolokra épült, de nem az ő 
emberi erőfeszítésük alapján közvetíti az üdvösséget, hanem Krisztus szaván keresztül. 
Ha az ő utasítását követjük, Péter hálója megtelik, és nem szakad szét: Krisztus már a 
túlsó parton van, az örökkévalóságban, s onnan irányítja tanítványai munkáját. Az 
Egyház viszont Péteren keresztül tanúskodik a világ végéig Krisztus iránti szeretetéről és 
hódolatáról. 

Ünnepek a hét folyamán: május    7. kedd 

május  10. péntek 

május  11.szombat 

Boldog Gizella 

Avilai Szent János áldozópap 

Boldog Salkházi Sára 

 

Május 5-én, vasárnap tartjuk az idei elsőáldozást, valamint az iskola évzáró, hálaadó (Te Deum) 
szentmisét. A szentmisét követően Anyák napi - a templom működését támogató- ebédet 
szervezünk. Az édesanyáknak és a nagymamáknak műsorral kedveskednek az ifjúsági csoportok. 
Szeretettel várjuk kedves Híveket.  
Jegyek rendelhetők május 1-ig: Edvi Panninál (514-626-7092), Nyitrai Zsuzsannánál (514-507-
8939) és a plébánián (514-387-9503). 
Jegyárak $25 (felnőtteknek), $18 (13—18-korig), $12 (6—12-korig). Mindenkit szeretettel várunk! 

Május 8-án Kurátori gyűlést tartunk 19:30 kezdettel. Minden tagot szeretettel várnak. 

Május 14-én képviselőtestületi gyűlést (Hatos Tanács) tartunk 19:30 órai kezdettel.  

 

HALOTTAINK 

Május 3-án, pénteken 11:00 órakor temetjük Bencsics Klára egyházközségi tagunkat. 
NYUGODJÉK BÉKÉBEN! 

Május 4-én, szombaton 12:00 órakor temetjük Varga Gyula egyházközségi tagunkat. 
NYUGODJÉK BÉKÉBEN! 

 

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:           124.00 

      Borítékban:           478.00 
      Adomány:           205.00   
           ISTEN FIZESSE MEG! 
 

MISESZÁNDÉKOK: 
 Május        5.    9:00 +Laposnyik Józsefért - családja 
            11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
       6.      Nincs Szentmise 
       7.    8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
       8.    8:00 +Arany Steve-ért – édesapja 
       9.    8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség  lelkipásztora 
     10.    8:00 +Dancsák Máriáért  - családja 
     11.    8:00 +Zavodni Andrásért – Horváth család 
            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 28.)  prédikáció: 
https://www.youtube.com/watch?v=EZUcUmpCQkY 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

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

