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Jézus dicsőséges bevonulása Jeruzsálembe, majd azonnali elárulása rámutat az 
ember gyarlóságára. Bár a nép őszintén örült Jézusnak, amikor Jeruzsálembe bevonult – 
mivel személyében reményt láttak –, mégis, amikor egy kicsi, de befolyásos, gazdag és 
nagy hatalommal rendelkező csoport nyomást gyakorolt a népen, elárulták Őt. Most 
rajtunk a sor.  Nem elég örvendezni Jézusnak, amikor minden jól megy, és könnyű az élet. 
Vállalni kell Őt és az Ő tanítását a megkülönböztetések és az üldözések alatt. Így adunk 
reményt minden embernek, így hirdetjük az Ő tanítását, és így támadunk fel az örök életre. 
Hogy kerül egy ünneplésbe szenvedés? : 
https://www.youtube.com/watch?v=HpYjwWaEJBo 

 
OLVASMÁNY  Izajás próféta könyvéből (Iz50, 4-7). Nem rejtettem el arcomat azok 

elől, akik gyaláztak, de tudom, hogy nem vallok szégyent. Izajás 
próféta az eljövendő Megváltóról tesz tanúságot. A Messiás az Úr 
szolgája lesz, aki azt hirdeti, amit az Istentől hall. Az Igazságot vallja, és 
ha kell, a gyaláztatást is viseli majd, mert az Úr nem hagyja el. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (21, 8-9. 17-18a 19-20. 23-24)  2. tónus 

 
Válasz: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 
 
Aki csak rám néz, mind kinevet,* elhúzza száját, fejét csóválja. 
Az Úrban remélt, hát mentse meg, * ha szereti őt, szabadítsa meg. 
 
Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 

 
Kutyák falkája vett körül, * gonosztevők serege szorongat engem. 
Átlyuggatták kezemet és lábamat, * megszámlálhatom minden csontomat. 
 
Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 

 
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil2, 6-11). Megalázta 

önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt. Bár Jézus Isten második 
személye – mondja Szent Pál –, teljes szolidaritást vállalt az emberrel, az 
emberekért. Kiüresítette önmagát, hogy az Atya felmagasztalja Őt, és rajta 
keresztül, az egész emberiséget. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS:    Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig,* mégpedig 
a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, † és olyan nevet adott neki, * 

amely fölötte áll minden névnek.  7. tónus 
  

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt26, 14-27. 66). Mit adtok nekem, ha a 
kezetekbe juttatom őt? A Passió története drámai módon felvázolja 
mindazt, amit Jézus el fog szenvedni. Engedelmességből Ő teljesen átadja 
magát az embernek, hogy dicsőséget szerezzen az egész emberiségnek, 
az Ő feltámadása által. 

 
Virágvasárnapi PASSIÓ - Szt. Máté evangélista szerint: 

https://www.youtube.com/watch?v=_N3TbFrK5cw 

Virágvasárnap: a nagyhét első napja. – 1. Elnevezései. Leggyakoribb neve: a Küriaké tón baión 

(gör.), Dominica palmarum (lat.): ‘a pálmaágak vasárnapja’, az Úr Jézus jeruzsálemi 

bevonulására utal. Azokon a tereken, ahol nincs pálmafa, használatos a ~ név, mely zöldellő v. 

virágzó, Magyaroszágon a legkorábban virágzó fűzfaágakra utal (barka, barkaszentelés). 

Nagyhét: a →nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig. Napjai: nagyhétfő, 

nagykedd, nagyszerda és a →húsvéti szent háromnap. 

Húsvéti szent háromnap (lat. Sacrum Triduum Paschale): az egész liturgikus év csúcspontja, 

eredetileg Jézus Krisztus föltámadását, húsvétvasárnapot megelőző három nap: nagycsütörtök, 

nagypéntek, nagyszombat. - Később estétől estéig számolva a napokat, „az Úr szenvedésének és 

föltámadásának szent három napja, mely a nagycsütörtök esti szentmisével kezdődik, középpontja 

a húsvéti virrasztás, befejezője húsvétvasárnap esti dicsérete (vecsernyéje)”. - A húsvéti szent 

három nap húsvét egyetlen eseményének hármas napja; nem előkészület a húsvétra, hanem maga 

a húsvéti ünneplés. Tárgya: a) nagycsütörtök estétől nagypéntek délutánig az Úr szent 

vacsorájának emlékezete és szenvedésének kezdete; b) nagypéntek estétől nagyszombat estéig 

Jézus kínszenvedése és halála; c) nagyszombat estéjétől húsvétvasárnap estig Urunk föltámadása. 

Ez az ünneplés tetőfoka, mely húsvét vigíliájával kezdődik és magában foglalja 

húsvétvasárnapnak mint az „ünnepek ünnepének” liturgiáját is. 

Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/N/nagyh%C3%A9t.html 

 

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 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         5. Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
     7. +Márton Zsóka lelki üdvért - Tanítványai 

      8. +Mecsis Imrért – Herczeg Mária 

      9. Nagycsütörtök:az Úr szent vacsorájának emlékezete és szenvedésének kezdete 

    10. Nagypéntek: Jézus kínszenvedése és halála 

    11. Nagyszombat:

https://www.youtube.com/watch?v=HpYjwWaEJBo
https://www.youtube.com/watch?v=_N3TbFrK5cw
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 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

„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. március 29.) prédikáció:  

https://www.youtube.com/watch?v=FLaSYG5wkqY&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3 

  

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FLaSYG5wkqY&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3

