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A mai világban furcsa és idegen szó a hivatás, pedig mindannyiunknak hivatása van;
Krisztust követni. Jézusom, segíts, hogy meghalljam hangodat, amikor nevemen szólítasz!
Ajándékozz meg nyitott szívvel és halló fülekkel! Adj bátorságot, hogy átmenjek az ajtódon!
Kérd te magad! Jézus megígérte, hogy megkapjuk, amit csak kérünk, ha azt hittel kérjük.
Tudjuk, hogy a mi Urunk mindig velünk van; tudjuk, hogy tárt karokkal és nyitott szívvel áll
mindig mellettünk. Azt várja tőlünk, hogy felismerjük: nélküle semmire sem vagyunk
képesek, és folyamodjunk az Ő segítségéért. Jézus mindent megad nekünk, amire
szükségünk van. Ha kérünk, Isten meghallgatja kérésünket, és tudja, hogy imánkban
keressük a megoldást, a jelet, az Ő válaszát a mi kérésünkre.
ÉNEKEK:
https://www.youtube.com/watch?v=jUe5ddCYmtE
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel2, 14A 36-41). Isten Úrrá és
Messiássá tette Jézust. A Szentlélek ajándékával felvértezve, Péter
kijelenti, hogy az emberiség bűne miatt kellett a Krisztusnak elszenvednie
a kereszthalált. De ugyanez a Krisztus megbocsát, ha az ember
bűnbánatot tart.
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 Péter apostol első leveléből (1Pét2, 14a 36-41). Megtértetek lelketek
Pásztorához. Péter kihangsúlyozta, hogy hivatásunk van ugyanazokat
elszenvedni és ugyanúgy elviselni az élet terheit, mint Krisztus. Mindent el
kell fogadni az Atyától, mások üdvösségéért.
ALLELUJA:

Alleluja. Alleluja. Jézus mondja: + ,,Én vagyok a jó Pásztor. * Ismerem
juhaimat, és juhaim ismernek engem.Alleluja. 8. tónus

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn10, 1-10). Én vagyok a juhok kapuja. Krisztus
személyesen meghív bennünket, hogy őt kövessük. Számunkra helyet
készít az ő aklában. Aki hallgat az ő hívó hangjára, az üdvözül, aki nem, az
elvész.
Imában kapcsolódjunk össze otthon ebben a rendkívüli időszakban is.

Május első vasárnapján szeretettel köszöntjük az édesanyákat, és hálát adunk értük. Isten
áldását kérjük életükre: az Úr édesanyja, Szűz Mária óvja, védje őket!
http://magyarplebania.com/blog/2020-05-03-anyak-napi-koszonto-fontanyi-viktor-eloadasaban/
Május a Szűzanya hava. Buzdítjuk a kedves híveket, hogy otthon köszöntsék égi
édesanyánkat a Lorettoi Litánia imával: http://magyarplebania.com/blog/majus-aboldogsagos-szuz-maria-honapja-akit-a-loretoi-litaniaval-koszontunk/

ONLINE KATEKÉZIS
A játék mint Isten ajándéka:
https://www.youtube.com/watch?v=PmZJtDGqHOo
5 dolog, ami idegesítő bennünk, katolikusokban!:
https://www.youtube.com/watch?v=fGVZpQT6Q2k
Hogyan imádkozz? - 1. rész:
https://www.youtube.com/watch?v=n9646FjxdU0

HIRDETÉS
• 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 felajánlása a kért misékre megtörténik ebben az időszakban is.

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. Ámen.
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!


Bár sokan anyagilag érintve vannak a
rendkívüli helyzet által, aki megteheti,
postán küldje be a heti adományt.
Adomány április hónap vasárnapi
borítékban: 1675.00 $
ISTEN FIZESSE MEG!

Torony felújítására eddig:
0.00------------------------------------60 000$

10 950$

MISESZÁNDÉKOK:
Május 3.
6.
8.
9.

Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora
+Galankó Rózsa szándékára
+Galankó Rózsa szándékára
Brisson család és Vincent család meghalt tagjaiért - Faragó család

Isten áldja meg támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.
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)
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SAINT JUDE THE APOSTLE

HUNGARIA

FOYER HONGROIS INC.

MAGYAROK NAGYASSZONYA EGYHÁZKÖZSÉG
ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS – OUR LADY OF HUNGARY CHURCH
HETI ÉRTESÍTŐ
LICSKÓ SZABOLCS
plébános

Kati Udvarhelyi

SOCIAL CLUB

gestionnaire
2580 St-Jacques O.
Montreal, Québec
H3J 2M8
Tél. : (514) 934-1777
Fax : (514) 934-4848

3483 BOUL. ST. LAURENT
MONTRÉAL, QC. H2X 2T6
TÉL. : (514) 288-7966
FAX. : (515) 288-7993

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

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

514.426.4228
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 4S2
tomas@drtomasmachan.com

COMMANDES@FAIRMOUNTDELI.COM

Ez a hirdetési felület
bérelhető
a templom javára.
Információért – for information:
(514) 387-9503
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.

_____________________________________________________________________

Miért nem vagy vidám ma?
Nem tudod az okát.
Ajánld fel az Úrnak áldozatul fáradtságodat,
csüggedésedet, régi gondjaidat,
ezeket az elintézetlen aktákat,
amelyek szíved mélyén porosodnak.
És aztán mosolyogj rá másokra!

Cím
Tel.:
Fax:
Email:
Honlap:

Mosolyogj a feleségedre, testvéredre,
szomszédodra, kortársadra,
mosolyogj a házfelügyelőre, kereskedőre.
Mosolyogj, mosolyogj –
és mosolyod visszacsalogatja majd az eltávozott örömet.
(Michel Quoist

90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4
514 387 9503
514 387 8912
magyarplebania@videotron.ca
www.magyarplebania.com

Múlt vasárnapi (2020. április 26.) prédikáció:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EWD6UPHFRHE

