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A kereszténység legnagyobb ünnepét üljük: a Húsvétot.  Ezen a napon azt 
ünnepeljük, hogy Jézus helyettünk vállalta a bűn következményeit, és feltámadásával 
legyőzte a gonosz hatalmát, a halált. Most mi ennek a tanúi vagyunk. Hirdessük az egész 
világnak azt az Igazságot, hogy Jézus az igazi áldozati bárány, aki értünk vállalta a 
szenvedést és a halált. Nincs mitől félnünk, hiszen a gonosznak nincs semmi hatalma, 
mert Krisztus feltámadt – valóban feltámadt! 
 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel10, 34a. 37-43). Mi ettünk és ittunk 
vele, miután feltámadt a halálból. Péter apostoli küldetését végzi, 
hiszen tanúságot tesz Jézusról. Rámutat arra, hogy Jézus a Krisztus, a 
megígért Messiás, Isten Fia. Péter vele élt, és látta csodatetteit, hallotta 
tanítását, majd miután Jézus feltámadt, látogatást tett Péternél. Ezt a hírt 
tudatja az egész világgal, hogy Jézus, a Krisztus valóban Úr, és valóban 
feltámadt. 

 

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

Válasz: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 
 
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,* mivel irgalma örökké megmarad. 
Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad. 
 
Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 

 
Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem. 
Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit. 
 
Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 

 

SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor5,6b-8). El a 
régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek! Szent Pál örvendezésre 
szólítja fel a híveket.  Örülni kell, mert Krisztust feláldozták; Ő értünk lett az 
áldozati bárány. Ezzel az új kovásszal – a tisztaság kovászával – kell 
ünnepelni, mert Krisztus által újjászülettünk. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát.* 
Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát. Alleluja. 2. tónus 

  
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk24, 13-35). Amikor a kenyeret megtörte, 

felismerték. Az emmauszi tanítványok elkeseredetten távoztak el 
Jeruzsálemtől.  Útközben Jézus csatlakozott hozzájuk, de ők nem ismerték 
fel Őt. A kenyértöréskor megnyílt a szemük, és látták, hogy az Úr az.  
Gyorsan útra keltek, és hírül adták, hogy Jézus él. 

 
Ha korábban szeretne meghallgatni egy húsvétvasárnapi prédikációt, mint ahogy az elhangzik, 

2019 évit meghallgathatja a következő linken : 
https://www.youtube.com/watch?v=4ZSt7AaR9Yk&list=PLa8ZG3w7JbTbS7EHtx_EhIEVXxIt

JGJ6m 
 

Imában kapcsolódjunk össze otthon ebben a különleges időszakban is. 
 
Hogyan vegyünk részt online szentmisén: 
https://www.youtube.com/watch?v=6cgmFF3wyXA&t=202s  
 

A montreali Katedrálisból közvetített Nagyheti szertartásokhoz a Salt and Light csatornán 

keresztül kapcsolódhatunk az alábbi időpontokban: 
Messe du Jeudi Saint: 19 h 30 à 20 h 30 

Office du Vendredi Saint: de 16 h 30 à 17 h 30 

Vigile pascale: 21 h 00 à 22 h 30 

Matin de Pâques: 8 h 30 à 9 h 30 
 

A NAGYHETI SZERTARÁSOK rendje a következőképpen alakul: 
(Aki többet szeretne tudni a szertartások tartalmáról, a megadott linkeken tájékozódhat.) 
Nagycsütörtök: Az utolsó vacsoráról megemlékező szentmise 
19:00-kor tartom a szertartást Hívek jelenléte nélkül. 
(Miért van lábmosás egy templomban?  https://www.youtube.com/watch?v=ZUThtmHIkq8 )  
Nagypéntek: Krisztus kínszenvedésének és halálának emléknapja (Passiója) 
15:00-kor tartom a szertartást Hívek jelenléte nélkül. 
(Lehet-e csonka egy mise? https://www.youtube.com/watch?v=ephJxrfuGik ) 
Nagyszombat: Húsvét Vigíliája. 
18:00-kor tartom a szertartást Hívek jelenléte nélkül. 
(Mit szimbolizál a húsvéti gyertya? https://www.youtube.com/watch?v=5N1r5pk9wgA) 
Húsvétvasárnap: Krisztus Feltámadásának főünnepe 
11:00-kor tartom a szertartást Hívek jelenléte nélkül. 
 

Az Egyházközség vezetősége nevében 
kívánunk Önöknek áldott, kegyelmekben gazdag Húsvétot. 

Krisztus feltámadt – valóban feltámadt! 
 
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. 
 

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 12. Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

14.  
17.  
18. 

+Galankó Rózsa szándékára 
+Galankó Rózsa szándékára 
+Buta Ferencért - családja 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZSt7AaR9Yk&list=PLa8ZG3w7JbTbS7EHtx_EhIEVXxItJGJ6m
https://www.youtube.com/watch?v=4ZSt7AaR9Yk&list=PLa8ZG3w7JbTbS7EHtx_EhIEVXxItJGJ6m
https://www.youtube.com/watch?v=6cgmFF3wyXA&t=202s
https://www.youtube.com/watch?v=ZUThtmHIkq8
https://www.youtube.com/watch?v=ephJxrfuGik
https://www.youtube.com/watch?v=5N1r5pk9wgA
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  

 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 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

„Uram, bízunk benned. Taníts meg minket remélni és bízni azok helyett is, 

akiknek nincs reményük és bizalmuk! Uram, mindenekfelett szeretünk. 

Szeretnék azáltal szeretni, hogy az imádságban minden szavadra 

odafigyelünk és megújítjuk az elhatározást, hogy Szent Igéd életünk 

részévé tesszük. Azok helyett is szeretni akarunk, akik híján vannak a 

szeretetnek. Azzal a reménnyel jöttünk Hozzád, hogy készségesen 

elfogadjuk húsvét misztériumának ajándékát - az új életet…” 

 

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 4.) prédikáció:  

                                  https://www.youtube.com/watch?v=7mu9KqWU370 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7mu9KqWU370

