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Legyetek tökéletesek! Az az ember, akit telve van Isten Igazságával, megéli a "lelkileg 
szegénységet", mert ráébred arra, hogy mindaz, amire szüksége van, megadatott neki Istenben. Nem 
szeretjük a szegénység szót, mert materiális értelemben gondolkozunk róla; az van bennünk, hogy 
kényelmetlenséggel jár és az anyagi dolgok hiánya a lelki folyamatok, illetve a nem látható értékek 
észrevétele felé mozdít el minket. Pedig a lelki szegénység azt jelenti, hogy nincs szükségünk arra, 
hogy mások elismerjenek, nincs szükségünk arra, hogy konfliktushelyzetekben bármi áron 
felülkerekedjünk, azaz semmilyen szempontból nem függünk mások véleményétől. Csakis az az 
ember képes szeretni ellenségeit, aki Krisztusban él, és az Ő "szemüvegén" keresztül szemléli 
magát. Életének legdrágább kincseként tekint Krisztus szeretetére. 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 230;         Felajánlás:143;           Áldozás: 150;             Kivonulás:286. 
  

OLVASMÁNY Mózes harmadik könyvéből (Lev19, 1-2. 17-18). Szeresd embertársadat úgy, 
mint magadat! Az Úr magasra állítja a mércét, hiszen azt a parancsot adja a 
népnek, hogy szentek legyenek, mivel Ő is szent. Minden embernek erre kell 
törekednie, mivel Isten teremtményei vagyunk. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (102, 1-2. 3-4. 8 és 10. 12-13) 5. tónus 
 

Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 
 
Áldjad, lelkem, az Urat,* egész bensőm az ő szent nevét áldja. 
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt. 
 
Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 

 
Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged. 
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is 
koronázza. 
 
Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 

 

SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor3, 16-23). Minden a 

tiétek, ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené. Minden emberben lakozik 
Isten lelke – mondja Szent Pál.  Ezért kell Isten akaratát teljesíteni – azaz szentté 
válni –, hiszen Isten lelkének templomai vagyunk. Nem a világ bölcsessége szerint, 
hanem Isten tanítása szerint kell élnünk. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Aki megtartja Krisztus igéjét, * az valóban szereti az 
Istent. Alleluja. 8. tónus 

  
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt5, 38-48). Szeressétek ellenségeiteket! Itt Jézus 

folytatja annak kifejtését, hogy tanítása tökéletesíti az ószövetségi törvényt. A 
,,szemet szemért'' előírásban volt valamilyen természetes igazságosság abban az 
értelemben, hogy a büntetés nem lehetett súlyosabb, mint az okozott kár. Jézus 
üzenetének újdonsága abban van, hogy a rosszat jóval, a gyűlöletet szeretettel kell 
viszonozni, s a büntetést Istenre hagyni. Ezzel nem tolja félre a közösségi 
igazságszolgáltatást, hanem azt akarja, hogy a megbocsátás menjen el a végső 
határig. A megokolás az, hogy mi is rászorulunk Isten irgalmára, s annak 
előfeltétele az, ha mi magunk is irgalmat gyakorolunk. Az irgalmasságot a mennyei 
Atyától kell megtanulnunk. 

 

Ünnepek a hét folyamán: 2020. február 24. hétfő 
2020. február 26. szerda 
2020. február 27. csütörtök 

Szent Mátyás 
Hamvazószerda 
Szent Gábor 

 

HIRDETÉSEK 

A Kurátor Testület nevében köszönetet mondunk minden kedves Testvérünknek, 
akik önkéntes munkájukkal és rendeléseikkel hozzájárultak a Hurka-kolbász vásár 
eredményességéhez. 

Köszönet minden közreműködőnek és önkéntes segítőnek, akik munkájukkal és 
jelenlétükkel járultak hozzá a Tavaszváró vásár eredményességéhez! 

 Február 23-án vasárnap - a budapesti eucharisztikus kongresszushoz 
kapcsolódva - a mise végén rövid szentségimádást tartunk. 

 Február 25-én Összvezetőségi gyűlés lesz 19:30-kor, amelyre az egyesületek 
vezetőit és két kijelölt tagját várjuk. 

 Nagyböjt ideje alatt minden pénteken 20:00 órai kezdettel keresztúti ájtatosságot 
tartunk a templomban. 

 Március 15-én, vasárnap 13:00 kezdettel ünnepi megemlékezés lesz az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc évfordulóján a Református templom 
nagytermében. 

 

A Historia Domus kétnyelvű (magyar-francia és magyar-angol) kiadványaink 
megvásárolhatók a plébánián. Áruk 10 $. 

 

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:           148.00 

     Borítékban:           661.00 
     Adomány:           195.00 
      ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 

Február     23. 9:00  +Éva nagymamáért – lánya. unokái és dédunokája 
             11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  24. Nincs Szentmise 
  25 8:00  +Galankó Rózsa szándékára 
  26. 8:00  Anniversaire de décés de mon mari - Angelina 
  27. 8:00  +Gervais, Henri-Paul – Babos Christian 
  28. 8:00  +Pour les parents de mon mari - Angelina 
  29. 8:00  +Galankó Rózsa szándékára



Iten áldja meg támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.  

SAINT JUDE THE APOSTLE        Hálából SZENT JÚDÁS TÁDÉ        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 

Információért – for information: (514) 387-9503 

 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 

     Hétköznap: 

                    8:00 Magyarok Nagyasszonya 

Templom 
_________________________________ 

Imádság erőért 

Uram, könyörülj azokon, 
       akik fájdalmukat nem tudják legyőzni, 
akik szenvedésükben 
       nem tudnak fölegyenesedni, 
akik a csapásoktól sújtva - mint vakok –  
       kénytelenek tovább botorkálni! 

 Uram, segítsd őket, 
        hogy ki tudjanak egyenesedni, 
állj mellettük, mint legközelebbi barát, 
          aki tud velük hallgatni, vigasztalni 
és keresztet viselni, hogy 
           újból fényt lássanak, a Te fényedet!  

                                                 (Páli Szent Vince) 
 

„Az igaz szeretetnek az Istenhez szóló imával kell kezdeni. Ha imádkozunk, képesek leszünk 

szeretni, és ha szeretünk képesek leszünk szolgálni.    (Kalkuttai Szent 

Teréz) 

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  (2020. február 16.) prédikáció: https://www.youtube.com/watch?v=CeBCuJaXeB0 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CeBCuJaXeB0

