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A halál mindig nehéz kérdés volt, és igaz választ nem tudtak adni, csupán annyit, 
hogy igazságtalan és félelmetes. Lázár halálával Jézus könnyre fakadt, mert 
igazságtalannak tartotta a halált.  Az Isten nem a halálra teremtette meg az emberiséget. 
Jézus ezért támasztotta fel őt, hogy értsük: az élet úr a halál felett.  Ahhoz, hogy ezt 
elnyerjük, a lélek szerint kell élnünk, hiszen a lélek örök, a test halandó.  Ne testünk vágyai 
szerint éljünk, hanem adjuk át magunkat a léleknek, Isten lelkének, hogy az szerint éljünk, 
és örök életünk legyen. 
 
ÉNEKEK:  Bevonulás: 57;      Felajánlás:58;    Áldozás: 118;    Kivonulás:74. 

  
OLVASMÁNY Ezekiel könyvéből (Ez37, 12b-14). Belétek oltom lelkemet és életre 

keltek. A babiloni fogság az ószövetségi nép számára olyan volt, mint a 
halál állapota. Hiányzott a szentély, az áldozat, az istentisztelet, s erőt 
vett rajtuk az elhagyatottság érzése. Ezért mutat rá a próféta Isten 
erejére, amely a halál állapotából is vissza tudja hozni az embert. A 
megbocsátás és a visszafogadás olyan, mint az új teremtés: Isten új 
lelket lehel beléjük, s újra az ő népének tudják magukat. A fogságból való 

szabadulás előképe a lelki megújulásnak, amit majd a Messiás hoz. 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (129, 1-2. 3-4ab 4c-6. 7-8)  1. tónus 
 

Válasz: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála. 
 
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,* Istenem, hallgass a szómra. 
Füled figyeljen fel, * könyörgő szavamra. 
 
Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála. 

 
Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat? 
De nálad bocsánatot nyer a vétek, * ezért félve tisztelünk téged. 
 
Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála. 

 

SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm8, 8-11). Isten Lelke, 
aki Jézust feltámasztotta a halálból, bennetek lakik. Krisztus Jézus által 
halhatatlan lelkünk van.  Mi nem csupán testek vagyunk, hanem lélek is.  
Aki Istené, az a lélek szerint él, mivel Isten lélek. Aki a lélek szerint él, 
annak örök élete van. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS:    Jézus mondja: † „Én vagyok a feltámadás és az élet: * 

aki bennem hisz, nem hal meg örökre.”  6. tónus 
  

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn11, 1-45). Én vagyok a feltámadás és az élet. 
Jézus barátja, Lázár meghalt. A hír mélyen megrendítette az Urat, mert 
tudta, hogy a halál igazságtalan. Feltámasztotta őt, hogy mindenki higgyen, 
az élet győz a halál felett, és Jézus az élet Ura. 

 

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.  

A templomlátogatás lehetőségeiről a későbbiekben adunk tájékoztatást. 
A koronavírusról magyarul angol felirattal itt hallgathat rövid ismertetőt: 

https://www.youtube.com/watch?v=msT3j2OgoEU  
 

HIRDETÉS 

 Elmarad a Virágvasárnapi Ebéd április 5-én. 

 Hol és mikor követhető élő szentmise (közvetítés)? 
http://magyarplebania.com/blog/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-
osszegyujtottuk-a-lehetosegeket 

 Az irodai ügyintézésekkel kapcsolatban kérjük a kedves Híveket, hogy: 
telefonon hagyjanak üzenetet (514-387-9503) VAGY 
e-mailben 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. 
 

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

Torony felújítására eddig: 

ISTEN FIZESSE MEG! 

0.00------------------------------------60 000$ 

 

      10 950$ 
 

MISESZÁNDÉKOK: 

Március 31. +Mecsis Imrért – Herczeg Mária 
Április      1. +Galankó Rózsa szándékára 

       3.  Szeretteimért – Rácz László 
       4. +Linda Leuchterér - Szüleit

https://www.youtube.com/watch?v=msT3j2OgoEU
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
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 Zzent 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 22.) prédikáció:  

https://www.youtube.com/watch?v=lXoDKvkBHBI&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3  

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lXoDKvkBHBI&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3

