
LV. évf. 51. szám                ADVENT 4. VASÁRNAPJA                2018. december 23. 
Az, aki szeret, figyel a részletekre. Amint az angyal hírül adta Máriának Isten nagy tervében való 
szerepét, és eltávozott Názáretből, Mária maga is tervezgetni kezdte útnak indulását. Sietve ment 
segíteni rokonának, Erzsébetnek, aki először volt áldott állapotban. Gábriel nem utasította Máriát, 
hogy segítsen Erzsébetnek, nem is javasolta ezt. Mária szeretete elég volt ahhoz, hogy tettre 
sarkallja, hogy nekivágjon a közel 100 km-es útnak Erzsébet falujába, Jeruzsálem mellé. Azzal, hogy 
vállalta ezt a kihívást és a valószínűleg veszélyes utat, Mária megmutatta – amint a kánai menyegzőn 
is –, hogy annak, aki szeret, gondja van a részletekre. Megmutatta, hogy aki szeret, az mindent 
megtesz, hogy segítő jobb kezet nyújtson akkor is, ha az jelentős áldozattal jár együtt. Elképzelhetjük, 
hogy ez volt Mária hozzáállása kora gyermekkorától fogva. 

ÉNEKEK: Bevonulás: 1;      Felajánlás: 9;    Áldozás: 112;    Kivonulás: 11. 
 
OLVASMÁNY Mikeás próféta könyvéből (Mik 5, 1-4a)    

A próféta visszatekint népe múltjára, és látja, hogy királyai, vezetői romlásba vitték az 
országot. Isten azonban hű maradt a Dávidnak adott ígérethez. Dávid családjából, 
Betlehemből jön a Szabadító, aki igazi pásztor lesz, összegyűjti a szétszórt népet, Isten 
nevében és erejével intézkedik, és békét hirdet a világnak. Itt már kibontakoznak a 
Messiás természetfölötti uralmának vonásai. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR 79, 2ac és 3b. 15-16. 18-19    4g. tónus. 
Válasz:  Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok   leszünk! 

 

  Figyelj ránk, Izrael pásztora, * ragyogj fel, aki trónolsz a kerubok fölött! 
  Mutasd meg hatalmadat, * jöjj, hogy megszabadíts minket! 
 

  Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok 
  leszünk! 
 

    Seregek Ura, fordulj hozzánk, + tekints le az égből, * lásd, és látogasd meg ezt a 
szőlőt! 

  Védd meg, amit jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak megerősítettél. 
 

  Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok   
leszünk! 

 

SZENTLECKE Zsidókhoz írt levélből (Zsid 10, 5-10)  
 A levél szerzője látja, hogy a Messiás miben hoz újat. Az ószövetségi áldozatokkal 

szemben, amelyek sokszor külsőséges cselekménnyé váltak, ő az igazi 
engedelmességet mutatja meg. Mindenben követi az Atya akaratát, s ezzel 
engesztel ki a világ bűneiért. Az ószövetségi üdvrend helyébe tehát Krisztus áldozata 
lépett, s ez lett a mi istentiszteletünk is. 

  
ALLELUJA  Alleluja. Alleluja Íme, az Úrnak szolgálóleánya, * legyen nekem a te igéd szerint. 

Alleluja. 7b.tónus 
  

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 1, 39-45) Az Erzsébettel való találkozás 
növelte a Megváltóról szóló kinyilatkoztatást, ami az angyali üdvözlettel 
kezdődött. Erzsébet Szentlélekkel eltelve beszél, szavai ezért kerültek bele 
az apostoli igehirdetésbe. Tőle halljuk, hogy Mária az Úrnak anyja, tehát 
egészen kivételes üdvrendi méltóságot kapott. Méhének gyümölcse egészen 
áldott, mert ő hozza az áldást minden embernek. Ennek a jele, hogy közelségét 
Erzsébet fia, János is megérzi. Mária emberi erényei közül legkimagaslóbb a hite, 
amellyel elfogadta az isteni üzenetet, és annak szolgálatába állt. 

Ünnepek a hét folyamán: december  26. szerda 

december  27. csütörtök 

december  28. péntek 

Szent István 

Szent János Apostol 

Aprószentek ünnepe 

 Az év vége közeledtével ne feledkezzünk meg egyházi hozzájárulásunk rendezéséről. Adományaikat a 

2018. évre legkésőbb 2019. január 10-ig fogadjuk el. 

 A 2019 vasarnapi boritekokat fel lehet vnni a az elocsarnokban. 

 A plébánia iroda nyitvatartási ideje az ünnepek alatt: 2018. december 27. 9:30-15:30 
                                                                                      2019. január 2-tól a megszokott rend szerint 9:30-15:30. 

 
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. (3.) 

 

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:               53.00 

      Borítékban:             709.00 
      Adomány:          2,345.00    
          ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

December       23.    9:00  Darás Marika felgyógyulásáért – Fürjes család 
    11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
           24.   0:00  Szentmise  
           25.   9:00  Krifaton családért - Teréz 
    11:00  Szentmise 
           26.   Nincs szentmise 
           27.   8:00   Pausch családért – Teréz és családja             
           28.   8:00 +Frater Gyuláért - felesége 
           29.   8:00 +Bérces Gyuláért - Bérces család



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. 
 

 

LV. évf. 51. szám                   ADVENT 4. VASÁRNAPJA             2018. december 23. 

 

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  16.) prédikáció: 

www.youtube.com/watch?v=vrZgNfplw94&feature=push-u-sub&attr_tag=Ru5OpERk4XNwN_xC%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/
http://www.youtube.com/watch?v=vrZgNfplw94&feature=push-u-sub&attr_tag=Ru5OpERk4XNwN_xC%3A6

