
LV. évf. 50. szám                ADVENT 3. VASÁRNAPJA                2018. december 16. 
"Mit tegyünk?" - kérdezte az egész nép a bűnbánat keresztségét hirdető Keresztelő Jánostól. 
Ugyanezt kérdezik a vámosok, majd a katonák is. Mindenki megkapja a választ. A kérdezők nem 
csak egy szóbeli tanításra kíváncsiak, hanem útmutatást és gyakorlati tanácsokat szeretnének kapni 
mindennapi életükhöz. A tanácsok persze csak akkor érnek valamit, ha nem csak meghallgatják, 
hanem követik is őket. Aki szeret, az látni akarja Istent! Bár akadnak, akik kérdezés nélkül is tudják 
feladatukat, mégis sokszor elhangzik azóta is ugyanez a kérdés. Olykor a tanácstalanok vagy 
bizonytalanok, máskor a rossz terveket szövögetők részéről, ismét máskor azok teszik fel, akik 
világos útmutatást szeretnének kapni. „Látván Isten a kétségbeesett világot, szakadatlanul azon 
munkálkodik, hogy ebből szeretettel kivezesse, kegyelmével kiemelje, szeretetével fenntartsa, és 
jóakaratával megerősítse.” / Aranyszavú Szent Péter / 

 
ÉNEKEK: Bevonulás: 9;      Felajánlás:11;    Áldozás: 134;    Kivonulás:1. 
 
OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből (Szof 3, 14-18a) A próféták tudták ostorozni a 

bűnösöket, fenyegettek Isten ítéletével, de tudták hirdetni a megbocsátást és a 
vigasztalást is. Az emberek úgy érzik, hogy a bajokban Isten elhagyta őket. Isten 
azonban hű ígéretéhez, és közöttük marad, s szeretetét újra meg újra kinyilvánítja. A 
megbocsátásnak és az örömnek az ideje előképe a Messiás kegyelmi adományainak. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6    4g. tónus. 

Válasz:  Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód. 
 

 Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem 
szabadulásom. 

  Örömmel meríttek majd vizet *az üdvösség forrásaiból. 
 

   Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód. 
 
    Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét. 
  A népek között hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy 

Fölséges az ő neve. 
 
  Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt levélből (Fil 4, 4-7) Az apostol az 
egyházban már azzal vigasztal, hogy a hívőknek állandó okuk van az 
örömre, mert az Úr közel van, illetve velük van. Ebből folyik a lelki béke is. 
Kéréseinket bizalommal vihetjük eléje. A Krisztussal való közösség a 
kegyelemnek és az üdvösségnek is a biztosítéka. 

  
ALLELUJA  Alleluja. Alleluja Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek 

örömhírt vigyek.. Alleluja. 7b.tónus 
  

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 3, 10-18)   Keresztelő János fellépése előtt 
évszázadokon át nem mutatkozott igazi próféta. Ezért az ő működése nagy feltűnést keltett, 
s a nép tele volt várakozással. Mivel ő csak bűnbánatot hirdetett, és annak jeléül keresztelt, 
valami többet is akartak tudni: hogyan kell előkészülni a nagy időkre? János nem politikai 
mozgalmat jelent be. Azt kívánja, hogy a bűnbánat mellett gyakorolják a tevékeny szeretetei: A 

végső választ majd megkapják attól, aki nagyobb, mint ő; aki már nemcsak vízzel, hanem 
Szentlélekkel fog keresztelni, s aki az ítélet tüze felett is rendelkezik. 

 

Ünnepek a hét folyamán: december  20. csütörtök 

december  21. péntek 

december  22. szombat 

Szent Anasztázia 

Szent Teofil 

Kaniziusz Szent Péter 

 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 hozzájárulásunk rendezéséről. Ennek lehetősége 

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

A

Az ünnepi miserend a következőképpen alakul: 

2018. december 24. hétfő Karácsony Szentestéje 00:00 (éjfélkor) templom 
2018. december 25. kedd Urunk Születése  

(Karácsony napja)   9:00  Magyar Otthon 
  11:00  templom 
2018. december 31. hétfő A polgári év utolsó napja Hálaadó 

szentmise (Szilveszter) 18:00  templom 
2019. január 1. kedd Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe 

(kötelező)   9:00  Magyar Otthon 
  11:00  templom 
 

Szilveszteri Bált rendezünk december 31-én 19:00 órai kezdettel a Mindszenty teremben. 

A zenét Dj. Csaba fogja biztosítani. 
Jegyárak: 22 éven felülieknek $ 50, 13-21 éves diákoknak $ 20, 13 éven aluli gyermekeknek ingyenes. 

Jegyvásárlás: Edvi Annamáriánál (514-626-7092), Nyitrai Zsuzsinál (514-507-8939) és a Plébánián (514-387-
9503), valamint a vasárnapi szentmisét követően. Mindenkit szeretettel várunk! 
Jelentkezési határidő: 2018. december 27. csütörtök 15:00 óra. 

 
HÁZASSÁG Hirdetjük: 2019. január 12-én Ilyes János és Gál Éva házasságot kötnek. (1.) 

 
A plébánia iroda nyitvatartási ideje az ünnepek alatt: 2018. december 27. 9:00-15:00 
 2019. január 2. 9:00-15:00 

 
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:          181.00 
      Borítékban:          610.00 
      Adomány:          465.00    
          ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

 December          16.    9:00  +Fürjes családért - Fürjes család 
     11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
            17.   Nincs szentmise 
            18.   8:00 Nincs szentmise 
            19.   8:00 Nincs szentmise 
            20.   8:00 Nincs szentmise 
            21.   8:00 Nincs szentmise 
            22.   8:00 +Torma Nagy családtagokért – 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  9.) prédikáció: 
https://www.youtube.com/watch?v=FvjXkD2zhdM&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3 

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

tomas@drtomasmachan.com 

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

