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Maradj velünk! Krisztus nem csapta be ezt a két tanítványt. Azt a benyomást keltette, hogy 
Ő is egy utazó, és arra várt, hogy a tanítványok meghívják Őt magukhoz estére. Épp úgy, 
ahogy ez a mi szívünkkel és az életünkkel is történik. Krisztus csak akkor tud az életünkbe 
költözni, ha kitárjuk szívünket és befogadjuk Őt. Ha hívjuk, jönni fog – hiszen nagyon vágyik 
rá, hogy velünk legyen -, de csak akkor, ha kinyitjuk az ajtókat. 
 
ÉNEK:  https://www.youtube.com/watch?v=gYeKlOgXvk8 

 
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel2, 14. 22-28). A hívek mind 

összetartottak, és közös volt mindenük. Pünkösddel – a Szentlélek 
eljövetelével –, miután az apostolok megkapták a hét ajándékot, Péter 
elkezdte apostoli munkáját: hirdette az evangéliumot, Isten 
üdvösségszerző tervét. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (15, 1-2a és 5. 7-8. 9-10. 11)  1. tónus 

Válasz: Az élet útját * mutatod, Uram, nékem. 
 
Istenem, oltalmazz engem, mert benned bíztam!* Azt mondom uramnak: 
„Istenem, Te vagy nékem.” 
Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe: * örökségemet Tőle várom. 

Az élet útját * mutatod, Uram, nékem. 

Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, * éjjel-nappal erre tanít szívem 
mélye. 
Mindenkor Istent tartom szemem előtt, * jobbomon Ő áll, semmitől sem 
félek. 

Az élet útját * mutatod, Uram, nékem. 

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből (1Pét1, 17-21). Jézus Krisztusnak a 
halálból való feltámadása élő reményre teremtett újjá bennünket. Isten 

tervében állt az ember megváltása. Isten úgy szerette az embert, hogy 
egyetlen Fiát adta,  és feláldozta érte. Ezzel a tudattal szent félelemben kell 
élni és cselekedni. 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Urunk, Jézus, tárd fel az Írások értelmét, * hadd 
lángoljon a szívünk, midőn tanítsz minket! Alleluja. 5. tónus 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk24, 13-35). Nyolc nap múlva eljött Jézus. Az 
emmauszi tanítványok érthetetlenül forgatták és mérték a húsvéti 
eseményeket. De miután feltárult előttük az Igazság, Isten üdvösségszerző 
tere, hogy ők is annak részei, szent örömmel és félelemmel vitték a hírt 
minden embernek. 

Imában kapcsolódjunk össze otthon ebben a rendkívüli időszakban is. 

 
 

ONLINE KATEKÉZIS 

HOGYAN GYŐZHETEM LE A FÉLELMET?  
                                                            https://www.youtube.com/watch?v=lPyp_Vkyc6c 
A KERESZTÉNY REMÉNY 
                                                            https://www.youtube.com/watch?v=ZfpxF_k72z0 

A MEGBOCSÁJTÁS ÉS AZ ÚJRAKEZDÉS 
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=ewxBpYkpyHs 

 

HALOTTUNK: Április 15-én elhunyt Bürger Ferenc László. Egyházközösségünk 

tagja. (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 26. Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

28. 
29. 
30. 

Május 1. 
2. 

+Jaoqim Bras - Angelina 
+Galankó Rózsa szándékára 
+Malka Stephan és szülei - felesége 
Szeretteimért - Rácz László  
+Varga Gyuláért – felesége és családja 

https://www.youtube.com/watch?v=gYeKlOgXvk8
https://www.youtube.com/watch?v=lPyp_Vkyc6c
https://www.youtube.com/watch?v=ZfpxF_k72z0
https://www.youtube.com/watch?v=ewxBpYkpyHs
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 

 
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 19.) prédikáció: 

                                     HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HZAZ0EH7JHA 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HZAZ0eh7jhA
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