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Békességben élni "Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint 
megszólalok, ők mindjárt harcra készek" /Zsolt 120,6-7/. Mi a megoldás? Az imádság. Imádkozzunk 
azért, hogy el tudjuk viselni. Nem könnyű, de a kitartó könyörgésnek nagy ereje van. Nem vagyunk 

képesek, hogy megváltoztassuk a gyűlölködő természetét, de Isten könyörületes lesz hozzánk, és erőt 

ad annak elhordozásához, és ez akkor győzelem. Ezzel a viselkedésünkkel eleven parazsat 
gyűjthetünk a fejére... Rosszal a rosszért ne fizessünk. A kitartó imádkozás és alázatos magatartásunk 
meghozza a várt eredményt: békességben és nagy szeretetben élhetünk egymás mellett Isten 
dicsőségére. Ez a mi reménységünk. 

„Beleesünk abba a hibába, hogy azt képzeljük: a hívő embernek mindig tökéletesnek kell lennie. 
Nem! A hívő embernek mindig tökéletesednie kell! Menet közben bukdácsol, elesik, de minden 
eleséssel egy emberhosszal közelebb esik Jézushoz.”(Gyökössy Endre)  

 
ÉNEKEK:  Bevonulás: 223;      Felajánlás:146;    Áldozás: 134;    Kivonulás:195. 

  
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz58, 7-10). Ha segítesz a rászorulókon, akkor 

majd felragyog világosságod. Isten arra kéri az embert, hogy a közjóra 
törekedjen, nem pedig csupán saját érdekét keresse. Az, aki lemond 
önmagáról, és a testileg-lelkileg elesett embert felemeli, látni fogja Isten 
dicsőségét és az igazi világosságot. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (111, 4-5. 6-7. 8a és 9)  6. tónus 

 
Válasz: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben. 
 
Az igaz világít, mint fény a sötétségben,* igazságos, jóságos és irgalmas. 
Boldog ember, aki irgalmas, † és szívesen ad kölcsön, * aki a törvény szerint 
intézi minden dolgát. 
 
Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben. 

 
Nem tántorodik meg soha, * az igaz emléke örökké megmarad. 
Rossz hírtől nem kell félnie * szíve nyugodt, mert az Úrban bízik. 
 
Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben. 

 
SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor2, 1-5). Jézus 

Krisztust, a megfeszítettet hirdetem nektek. Szent Pál vallomást tesz a 
korintusi híveknek. Ő nem emberi bölcsességet, vagyis nem a saját tanítását 
akarta továbbadni.  Az ő küldetése, hogy Isten igéje és ereje maradjon meg 
nekik. 

 
ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. ,,Én a világ világossága vagyok'', mondja a mi Urunk. * ,,Aki 

engem követ, övé lesz az élet világossága.' Alleluja. 4g. tónus 
  

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt5, 13-16). Ti vagytok a világ világossága. Jézus 
nyíltan beszélt a tanítványokhoz.  Jelezte, hogy ők különleges ajándékban 
részesednek, ezért ők a föld sója és a világ világossága.  Kötelességük, hogy 
ízesítsék a földet, és világosítsák meg a nemzeteket Jézus igazságával. 

. 
 

Ünnepek a hét folyamán: Február     9. csütörtök 
Február    10. péntek  
Február    11. szombat  
 

Szent Apollónia vértanú 
Szent Skolasztika 
 Lourdes-i Szűz Mária 

-Február 5-én közvetlenül a szentmise után a Szent Erzsébet Nőegylet tisztújító gyűlést tart. Minden 
tagot szeretettel várnak. 
-Február 11-én, szombaton a Montreáli Magyar Református Egyház Bálint napi vacsorát és bált 
rendez. Mindenkit szeretettel várnak. 
-Február 12. a betegek világnapja. Jövő vasárnap a szentmise keretében tartjuk a betegek szentsége 
közösségi kiszolgáltatását. A betegek szentségét felvehetik mindazok, akik elmúltak 60 évesek, vagy 
valamely veszélyes betegségben szenvednek. Aki szükségét érzi, a betegek szentségének felvétele 
előtt szentgyónáshoz is járulhat, a szentmise előtt továbbra is lehetőség van erre is. Kérjük a 
testvéreket, terjesszék ezt a lehetőséget beteg testvéreink között. A mozgásképtelen betegekhez, ha 
kapok jelzést, természetesen most is házhoz megyek. 

-Február 12-én, vasárnap a cserkészek lángost, levest, kávét és vízet árulnak a Mise után a 

Mindszenty Teremben. Mindenkit szeretettel várnak! 
-Február 18-án, szombaton este 7:30-kor Csávási bál lesz a montreáli tánctáborban (Centre 
Notre-Dame de Fatima – 2464 boulevard Perrot, Notre-Dame-de-L’Ile-Perrot, Quebec J7V 8P4). 
Szeretettel várunk mindenkit a bálba – mindenkit, akinek kedve van mulatni. Érdeklődni Kálmánnál: 
514-499-2809. 
-A Kurátor Testület újra megszervezi hagyományos februári Hurka-Kolbász vásárát. Aki rendelni 
szeretne, megteheti, Göncz Jolánnál (514-759-7520), Nagy Máráinál (514-697-9081) Incze Kláránál 
(514-695-9663) és Halász Gábornál (514-488-4523) február 12-ig. A megrendelt árut, február 19-én 
9:00 és 19:00 óra között lehet átvenni. Köszönjük! 
-Kérjük kedves hiveinket, hogy csak a 2017-es vasárnapi boritékot használják.  

 

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 dícsérjelek téged, 
erősíts meg engem!    mindörökkön-örökké. Ámen. 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!  

 

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:    Perselyben:                73.00  
                                                                        Borítékban:                  672.00 
       Heti adományok:          735.00 
         ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

Február  05.   9:00    Mesics Imréért – Herczeg Mária 
    11:00    Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  06.              Nincs szentmise 
  07.   8:00 +Széll Kornéliáért - hozzátartozói 
  08.   8:00 +csendes mise 
  09.   8:00 +Tamás Gizelláért – hozzátartozói 
  10.   8:00 +Simon Marian – Madarász Victoria 
  11.   8.00 +Visky Zsoltért - hozzátartozói 



Isten áldja meg a támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs. 

Hálából SZENT JÚDÁS TÁDÉ  
SAINT JUDE THE APOSTLE                                                          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) 

Dr. JUDY HORVATH, D.D.S. - FOGORVOS 

Centre soins du sourire

  
Smile Care Centre

 
        Családi és esztétikus fogászat   

Family & esthétique dentistry                               

5 1 4 . 8 9 4 .9 4 4 9  
www.montreal-west-island-dentist.ca  
4230 boul. St-Jean, suite 203 D.D.O. H9H 3X4 

 
 
 

www.vosdentistes.com 

Dr. Elena Strobach D.M.D.     /        Dr. Erwin Strobach D.M.D. 

Chirurgien dentist / dental surgeron 

Tel: 514-303-3132      235 Boul. De la Cote Vertu, bureau 101 
Montréal (Ville Saint-Laurent), Qc. H4N 1C8 

 
23 heures services d’urgence                 Stephan Szoke  
Kis és nagy munkák                                    président 

Steve Electrique 

Industriel - Commercil - Résidentiel 

740 Harvard, Chomedey                           Tél: 450-688-5983 

Laval Qc H7W 3P7                                   Fax: 450-682-0433 

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 
Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

 
Maison Funéraire Blythe Bernier 

                  Blythe Bernier Funeral Home 
 

940 Ogilvy 
Montréal, Québec, H3N 1P4 

514-495-8082 
www.mountroyalcem.com 

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 

Microscopes 
R á c z  L á s z l ó  
In-Service, Réparation et Nettoyage 

845 Daladier, Laval, Qc 
H7X 2M2                                       450-689-1543 

Információért – for information:  Anthony Horváth 
(514) 867-2272 

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 ÉRTESÍTŐJE 

 
LICSKÓ SZABOLCS, plébános 

 
 

 
   PLÉBÁNIAI HIVATAL 
         keddtől csütörtökig 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 

 
 
 

„Ha már a Haza messzetünt a ködben, maradjon meg a Kereszt és a Hit. 
Ez lesz a múltba süllyedt Otthon s az Újvilág között a drága híd.” 

(Tűz Tamás) 
 
 

Cím 90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4 
Tel.: 514 387 9503 
Fax: 514 387 8912 
Email: magyarplebania@videotron.ca 
Honlap: www.magyarplebania.com 

 
 

 

514.426.4228 
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

http://www.vosdentistes.com/
http://www.mountroyalcem.com/
mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/

