
LV. évf. 49. szám                  ADVENT 2. VASÁRNAPJA                2018. december 9. 

Készítsétek az Úr útját! Manapság sokat hallunk útépítésekről. Főleg a nehézségekről, amik 

körülveszik. És milyen jó, ha jó úton haladhatunk a célunk felé. Hidakkal és alagutakkal kímélik meg 

az autóst a hegy- és völgymenetektől. Adventi utunkon látjuk a célt, Isten Országát, ahova szeretnénk 

eljutni. Tudom, szeretném tudatosítani, hogy honnan hova akarok eljutni. És ha tudom az utat, 

láthatom a nehézségeket is, felmérhetem az akadályokat. Vannak akadályok, amelyek rajtam kívül 

állnak, amelyeket nem tudok legyőzni. Külső körülmények, bennem rejlő legyőzhetetlen akadályok. 

Ha valamiről belátom, hogy legyőzhetetlen, akkor az fél győzelem, mert nem kezdek el vele küzdeni, 

hanem kikerülöm. Mik lehetnek az akadályok? Bűneim, gyengeségeim, türelmetlenségem, 

állhatatlanságom.A mai vasárnap és az előttünk álló hét a helyzetfelmérés hete lehet. Tudatosítsam 

magamban, hogy mik a hegyek és völgyek, mik az akadályok, amelyek akadályoznak utamon. Ha 

tudom, akkor a jövő vasárnap majd megkérdezhetem én is a keresztelőtől, hogy mit tegyek. 
 

ÉNEKEK: Bevonulás: 9;      Felajánlás:11;    Áldozás: 134;    Kivonulás:1. 

OLVASMÁNY Báruk próféta könyvéből (Bár 5, 1-9) A próféta lelkesen jelenti be Jeruzsálemnek, 

illetve a fogságba hurcolt népnek, hogy Isten megelégelte szenvedésüket, és a fogságot 

felváltja a hazatérés öröme. Akiket az ellenség elhurcolt, azokat Isten vezeti vissza, ezért 

a göröngyös utak is simává válnak. Isten megengedi népének, hogy újra megtapasztalja az 

örömet, a világosságot, az igazságosságot és a dicsőséget. 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR   125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6     8 G. tónus. 

Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 
   Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak. 

    Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással. 
 

Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

Akkor így beszéltek a nemzetek: *,,Az Úr nagy dolgot művelt vélük.'' 

Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 
 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt levélből (Fil 1, 4-6. 8-11)  

Az apostol sok buzgóságot és szeretetet tapasztalt a filippi egyházban, ezért imájában a 

legnagyobb kegyelmi ajándékot kéri számukra: hogy Isten vigye tökéletességre bennük a 

megkezdett művet, vagyis egészen szentelje meg őket, adja meg nekik a hit megértését, a 

világos látást, hogy az igazságot elhatárolják a tévedéstől. Az ítélet napján így érdemekben 

gazdagon állhatnak az Úr elé. Ilyen élettel dicsőítik meg Istent.. 
 

ALLELUJA Alleluja. Alleluja  
Készítsétek elő az Úr útját, + egyengessétek ösvényét, * és minden  ember meglátja az 

Üdvözítőt, akit elküld az Isten Alleluja. 5 tónus 
 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 3, 1-6)  

Lukács Keresztelő János fellépésében a történelem fordulópontját látja, mert János már bejelenti a 

Megváltó érkezését. Ez lesz egyúttal az idők teljessége. A történelem úgy alakult, hogy a Megváltó 

véghezvihesse benne művét. János az Isten szavát közvetíti, amikor Izajás szövegével buzdítja az 

embereket bűnbánatra, A hegyeket le kell hordani, a völgyeket föl kell tölteni. A bűnbánat teszi 

alkalmassá az embert arra, hogy megszabaduljon bűnös vágyaitól és készséges lélekkel kitáruljon 

Isten akarata előtt. 

Ünnepek a hét folyamán: december  12. szerda 

december  13. csütörtök 

december 15. szombat 

Szent  A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária 

Szent Lúcia szűz és vértanú 

Boldog Brenner János áldozópap, vértanú 

 December 9-én, vasárnap, ifjúsági szentmise lesz, amelyen Lubilate együttesünk fog zenélni. A 

szentmise végén emlékezünk meg Szent Miklósról. A szentmisét követően KARÁCSONYI 

ÜNNEPSÉG lesz a MONTREÁLI MAGYAR ISKOLA rendezésében a Mindszenty teremben. 

Szeretettel várunk MINDEN GYERMEKET! 

 December 15-én, szombaton ADVENTI LELKI NAPot tartunk a reggel 8 órai szentmisével 

kezdődően. Három témáról elmélkedünk: 
  9:00 órakor Az élő hit válasza Krisztus megváltó szeretetére 

10:00 órakor Tanúságtétel hitünkről mások számára 

11:00 órakor    Feltűnés nélküli hitvallás 

A lelki nap befejezéseként a részvevők közös ebéden vesznek részt. 

Kérjük, a részvételi szándékot jelezzék az irodában (514-387-9503) vagy Szabolcs atyánál.  

Mindenkit szertettel várunk! 

 A rászorulóknak vasárnaptól nem romlandó ételeket gyűjtünk a templomajtóban elhelyezett 

dobozban. Elfogadunk pénzadományt is erre a célra. Kérjük, jelezzék a plébánián, ha ismernek olyan 

családokat vagy egyedülálló személyeket, akiken karácsonyi adománnyal segíthetnénk. 

 Az év vége közeledtével ne feledkezzünk meg egyházi hozzájárulás rendezéséről. Ennek 

lehetősége most is megvan a szokott módon az irodában vagy postai úton. 

Kérjük, 2018. december 31-ig juttassák el megjegyzéseiket, kiegészítéseiket a Historia Domus 

októberben megjelent kiadványunkhoz. A határidő után beérkezett észrevételeket a 2019 októberére 

tervezett három nyelvű kiadványunkhoz már nem tudjuk figyelembe venni. 

Kérjük a 115. és 116. boríték tulajdonosát, hogy jelentkezzen az irodában: egyébként nem 

tudunk igazolást adni adományaikról a 2018. évi adóbevalláshoz. 
 

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! 
 

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN: Perselyben:         112.00 

         Borítékban:          875.00 

         Adomány:          450.00 ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 

 December       9.    9:00  +Valentik családért – Fürjes család 

     11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

            10.   Nincs szentmise 

            11.   8:00 +Gerdrács Margarétért és Tiborért - családja 

            12.   8:00 +Kiss Bódis Gabrielláért – Nagy Zsuzsa 

            13.   8:00 +Morcin Merért – Ralbovszky család 

            14.   8:00 +Rehon Máriáért - családja 

            15.   8:00 +Tornia Nagy Erzsébetért – Juhász Julianna 



Isten áldja meg 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) 

        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 

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

Centre soins du sourire

  
Smile Care Centre

 

        Családi és esztétikus fogászat   

Family & esthétique dentistry                               

5 1 4 . 6 2 6 . 4 4 4 6  
www.montreal-west-island-dentist.ca  

4230 boul. St-Jean, suite 203 D.D.O. H9H 3X4 

  

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 

Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

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: (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 

 

 

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 

 

„.Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és 

ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett. Ideje van a 

sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek.  Ideje van a keresésnek és 

ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak.  Ideje van a szeretésnek és ideje a 

gyűlölésnek, ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek… Megismertem, hogy nem tehetnek jobbat, 

mint hogy örvendezzen kiki, és hogy a maga javát cselekedje az ő életében. Mindenik ugyanazon egy 

helyre megy; mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz. Azért úgy láttam, hogy semmi sincs 

jobb, mint hogy az ember örvendezzen az ő dolgaiban, mivelhogy ez az ő része e világban: mert ki 

hozhatja őt vissza, hogy lássa, mi lesz ő utána?” 
 (Károli Biblia: Prédikátorok könyve 3. fejezet, részlet) 

 

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 (2018. december 2.) prédikáció: 
https://www.youtube.com/watch?v=uMN-jpAGPSc&feature=push-u-sub&attr_tag=2gYzt85goHalj1lh%3A6 

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

tomas@drtomasmachan.com 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uMN-jpAGPSc&feature=push-u-sub&attr_tag=2gYzt85goHalj1lh%3A6
https://www.youtube.com/watch?v=uMN-jpAGPSc&feature=push-u-sub&attr_tag=2gYzt85goHalj1lh%3A6

