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Krisztus feltámadása után az Anyaszentegyház rögtön szembesít a valósággal: nem 
minden arany, ami fénylik.  Ez a tudat és felismerés, hogy Krisztus él, kötelez. Hirdetni 
kell az egész világnak, hogy új életünk van; Krisztus feltámadt! De nem lesz könnyű, mivel 
a világ elutasítja Krisztust. Csakis az összefogással sikerülhet; amint azt az ókeresztények 
tették. Merjük tehát egy szívvel-lélekkel hirdetni az Igazságot, hogy Krisztus örömhírét, a 
teljes Igazságot minden emberhez eljuttassuk. 
 
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel2, 42-47). A hívek mind 

összetartottak, és közös volt mindenük. Az olvasmánynak 
köszönhetően betekintést nyerünk az ősegyház életébe. Az 
ókeresztények szeretettel, szívvel-lélekkel együtt voltak az Úrban. 
Valóban hálásak voltak, hogy személyes meghívást kaptak az Úrtól. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (117,1-2. 16-17. 22-23)  6. tónus 

 
Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké 
megmarad. 
 
Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten,* mivel irgalma örökké megmarad. 
Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad. 
 
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. 

 
Nekem jöttek, ütlegeltek, hogy elessem, * de az Úr megsegített. 
Az Úr erősségem és dicsőségem, * ő lett az én szabadítóm. 
 
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. 

 
SZENTLECKE  Szent Péter apostol első leveléből (1Pét1, 3-9). Jézus Krisztusnak a 

halálból való feltámadása élő reményre teremtett újjá bennünket. Az 

ókeresztényeknek nem volt könnyű életük.  Nagy megpróbáltatásokon 
mentek keresztül. Péter az állhatatosságra buzdította őket, hogy hűségük 
révén az üdvösségre feltámadjanak.  

 
 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Jézus mondja: † „most már hiszel Tamás, mert láttál 
engem. * Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.” Alleluja. 5. Tónus 

 
 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Jn20, 19-31). Nyolc nap múlva eljött Jézus. Az 
Úr megjelent az apostoloknak, és a Szentlelket küldte nekik, hogy 
küldetésüket teljesíteni tudják: az örömhírt hirdetni minden embernek. 
Tamásnak – aki kételkedett Jézus feltámadásában – külön megjelent, hogy 
megerősítse őt, és megújult hittel tegyen tanúságot az Igazságról. 

 
 
 

Imában kapcsolódjunk össze otthon ebben a különleges időszakban is. 
 
 

Hogyan vegyünk részt online szentmisén: 
https://www.youtube.com/watch?v=6cgmFF3wyXA&t=202s  

 

HALOTTAINK 

Április 12-én elhunyt Réti Rózsa. Aktív tagja volt több montreáli szervezetnek. Nugodjék 

békében! 

Április 13-án elhunyt Sándor Magdolna. Aktív tagja volt közösségünk, a Szent Erzsébet 

Nőegyletnek. (Temetésének időpontjáról később adunk tájékoztatást.) Nugodjék békében!  

 

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. 
 

Torony felújítására eddig: 

ISTEN FIZESSE MEG! 

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

 

      10 950$ 

 

MISESZÁNDÉKOK:         Április 19. Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

21. 
24. 

+Galankó Rózsa szándékára 
+Galankó Rózsa szándékára 

https://www.youtube.com/watch?v=6cgmFF3wyXA&t=202s
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: 

 

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. 
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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 
_________________________________ 

 
Húsvéti ima 

 

,,Uram, a Fiad feltámadása adott nekünk új életet és új reményt. 
Segíts nekünk, hogy általad új emberként éljünk a kereszténység 
ideáljában.  Adj nekünk bölcsességet, hogy tudjuk, mit kell tennünk 
és bátorságot, kitartást továbbra is. Amen"  
 

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. április 12.) prédikáció:  https://www.youtube.com/watch?v=mQsO-l8ofik 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mQsO-l8ofik

