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Az ember mindig saját mércéje szerint ítéli meg a másikat.  Sokat adunk a külsőre, hiszen 
véleményünket a másik személyről erre alapozzuk. Isten viszont a szíveket vizsgálja, és aszerint 
ítél, hogy kinek mi lakozik a szívében. Sőt, Isten mindent megtesz, hogy megnyíljon az ember szíve, 
és be tudja fogadni Isten kegyelmét. Ezt a lelkületet nekünk is képviselnünk kell. Legyünk a 
világosság fiai, akik kinyilvánítják Isten dicsőségét, hogy tetteink által minden emberben 
felragyogjon az igaz Világosság. 
   
ÉNEKEK:  Bevonulás: 257;      Felajánlás:63;     Áldozás: 109;      Kivonulás:152. 

  
OLVASMÁNY  Sámuel első könyvéből (1Sám16, 1b 6-7. 10-13). Dávidot Izrael királyává 

kenik. Dávid kiválasztásáról több változat maradt fenn az ószövetségi 
hagyományban. Itt a szerző két mozzanatot emel ki. Az első az, hogy Dávid volt 
az ideális uralkodó, aki megtette Isten akaratát, és aki ősatyja a megígért 
Messiásnak, azért meghívása Istenre vezethető vissza. A másik az, hogy Isten 
nem a külsőt nézi, hanem a szívet és a lelkületet. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (22, 1-3a 3b-4. 5-6)  9. tónus 

 
Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 
 
Az Úr nékem pásztorom,* ínséget nem kell látnom 
Zöldellő mezőkön, terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. 
 
Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 

 
Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte. 
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ 
és pásztorbotod. 
 
Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 

 
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef5, 8-14). Támadj fel 

holtodból, és Krisztus rád ragyog. Az apostol azokhoz fordul, akik a 
pogányságból tértek meg, s a két állapotot úgy hasonlítja össze, mint a sötétséget 
és a világosságot. A hívők a világosságot Krisztustól kapják, az ő életében és 
szentségében részesülnek. Ezt tudatosítani kell magukban. A világosság fiainak 
három erényét emeli ki: a jóságot, az igazságosságot és az egyenességet. Ezek 
állandó gyakorlása jelenti az ébrenlétet. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS:    „Én a világ világossága vagyok”, mondja a mi Urunk, * „aki 

engem követ, övé lesz az élet világossága”.  4. tónus 
  

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn9, 1-41). Elment megmosakodni, és amikor 

visszatért, már látott. Jézus csodái, gyógyításai egyúttal Isten országának jelei is 
voltak. A testi vakság meggyógyítása jele annak, hogy ő a léleknek is világosságot 
hoz, hiszen ő a ,,világ világossága''. A vakon született ember gyógyítása akkor 
fejeződött be, amikor felismerte Jézusban az Emberfiát, a Messiást. A hithez 
azonban előbb el kell vetni az elbizakodottságot, mert aki saját erejéből akar látni, 
mint a farizeusok, az vakságra ítéli önmagát. 

 

Imádkozzunk betegeinkért és a vírus áldozataiért! 

Jézus Krisztus, mindenkit eléd hozunk, aki szenved. Töltsd el szívünket a Te békéddel. 

Eléd hozzuk a betegeket: vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk Hozzád. Irgalmas 

szereteteddel legyél közel a szenvedőkhöz, nyújts vigaszt a haldoklóknak, fogadd 

országodba az elhunytakat.  

Szentlélek Isten, vigasztaló Lélek, tisztánlátásért, bölcsességért és békességért  

imádkozunk Hozzád. Kérünk mindazokért, akiknek karanténban kell lenniük, 

magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Imádkozunk azokért, akiket legyőz a félelem, 

akik szenvednek a pániktól. Imádkozunk minden bajban lévőért… 

Jóságos Mennyei Atyánk, ehhez a különösen nagy terheléshez adj elegendő erőt, 

szeretetet és energiát az orvosoknak, nővéreknek, betegápolóknak. 

Adj megvilágosodást a kutatóknak, hogy megtalálják a megfelelő gyógyszert. 

Mindenható Isten, hálát adunk minden egészséges napunkért. Ne engedd, hogy 

elfelejtsük, hogy az életünk ajándék, amit Tőled kaptunk, és hogy mindannyian 

visszatérünk egyszer Hozzád. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat.  

Bízunk Benned. Ámen. (J.Hartl & K.Greg)  
 

Ahogyan a hírekben hallhatták, 

Quebecben a katolikus templomokban minden aktivitás szünetel. 
 

HIRDETÉS 
 Elmarad a Virágvasárnapi Ebéd április 5-én. 

 Bár sokan anyagilag érintve vannak a rendkívüli helyzet által, aki megteheti, postán küldje be a heti 
adományt. 

 Hol és mikor követhető elő szentmise közvetítés? http://magyarplebania.com/blog/hol-es-mikor-

kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-a-lehetosegeket 

 A templom látogatására lehetőség lesz vasárnap 10:00 órától 12:00 óráig. 

Ekkor lehetőség van a személyes imára, az Oltári Szentségben jelenlévő Jézus Krisztussal  találkozni. 

 A templomlátogatás lehetőségeiről a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

 Az irodai ügyintézésekkel kapcsolatban kérjük a kedves Híveket, hogy: 

telefonon hagyjanak üzenetet (514-387-9503) VAGY 

e-mail üzenjenek (magyaraplebania@videotron.ca). 

     Lehetőség szerint kapcsolatba lépünk Önökkel ez alatta az időszak alatt is. 

 A miseszándékok a kért misékre fel lesznek ajánlva ebben az időszakban is. 
 

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN: Perselyben:0.00 
Borítékban: 0.00 

Torony felújítására eddig: 

ISTEN FIZESSE MEG! 
0.00-----------------------------------------------60 000$ 

 

                  10 950$ 

 
MISESZÁNDÉKOK: 

Március     22. +Galankó Rózsa szándékára 
  24. +Sógor Frencért halálának elsőévfordulóján- családja 
  26. +Joaquim Brasért - Angelina 
  27. +Galankó Rózsa szándékára

http://magyarplebania.com/blog/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-a-lehetosegeket
http://magyarplebania.com/blog/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-a-lehetosegeket
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http://magyarplebania.com/blog/a-covid-19-jarvany-ideje-alatt-a-tokeletes-banat-folinditasa-es-lelki-aldozas-gyakorlata/
mailto:magyaraplebania@videotron.ca


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 

 

 

Ez a hirdetési felület 

bérelhető 

a templom javára. 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

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 
_________________________________ 

Nagyböjti imádság 

Életem Ura és Uralkodója, 

ne engedd hozzám a jóra való restség, 

könnyelműség, pénzvágy 

és megszólás szellemét! 

Ajándékozd inkább szolgádnak 

a józanság, alázatosság, 

állhatatosság 

és szeretet lelkét! 

 Igen, Uram és Királyom, 

add, hogy megismerjem bűneimet 

és meg ne ítéljem felebarátomat, 

mert Te áldott vagy mindörökké. Ámen 

 

 

(Szíriai Szent Efrém) 

 „Az igaz szeretetnek az Istenhez szóló imával kell kezdődnie. 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. március 15.) prédikáció:  https://www.youtube.com/watch?v=mYRaeWP4Qa4  
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