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A Szent Család. Ma a liturgiában a Szent Családra emlékezünk: Jézusra, Máriára és 
Józsefre. Egy család mindig a gyermek születésével indul. Jézus születése Betlehemben 
indította el a Szent Családot. A mai evangéliumban olvassuk, hogy Jézust Mária és József 
nevelte fel. „Aztán hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik.” Ez a példa minden 
család számára: a szeretetet, a törődést, a nevelést és az engedelmességet jelképezi mint 
követendőt. 
ÉNEKEK:  Bevonulásra: 32;   Felajánlásra: 25;   Áldozásra: 116;  Kivonulásra: 20 

 
OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből (Sir3, 3-7. 14-17a). ). Aki féli az Urat, tiszteli szüleit. Az 

Ószövetség bölcsességi irodalomának megvolt a sajátos szemléleti módja. A 
kiindulás az, hogy a világ felett abszolút módon érvényesül Isten uralma. Annak 
elismerése adja meg a rendet, a békességet, az összhangot. De már felcsillan az a 
gondolat is, hogy a szeretet gyakorlása következményeiben áttöri a család kereteit, 
mert benne van Isten szolgálata is, s így ő jutalmazza meg a család összetartását 
és áldozatos lelkületét. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (127, 1-5)  6. tónus  

 
    Válasz: Boldog ember, ki féli az Urat, *aki az Úrnak ösvényén halad. 

 
Boldog mindaz, ki féli az Urat,* aki az ő útjain jár. 
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod. 
 
Boldog ember, ki féli az Urat, *aki az Úrnak ösvényén halad. 

    
Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, *a te házad bensejében. 
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat. 
 
Boldog ember, ki féli az Urat, *aki az Úrnak ösvényén halad. 

 
SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (Kol3, 12-21 A család élete az 

Úrban.  Az apostol az egymás iránti szeretetet azzal vezeti be, hogy Isten maga 
szeret bennünket, s nekünk ezt a szeretetet kell tovább sugározni. Krisztus maga 
is így nyilatkozott (Jn 15, 12). Ahol ilyen békében élnek az emberek, ott meghalják 
Isten szavát, ami az öröm és vigasztalás forrása. Az öröm további lendületet ad a 
szeretetnek. 

 
ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, Krisztus tanítása 

töltsön el titeket gazdagon. Alleluja. 5. tónus  
  

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 2, 41-52). Szülei Jézust a tanítók között találták 
meg. Lukács bemutatja, hogy Jézus valóságos emberi természetben élte meg 
istenfiúságát. Tudata gyermekkorától kezdve bontakozott. Istenfiúságának első 
jelét a jeruzsálemi zarándoklat alkalmával adta. A természetfeletti megismerés és a 
világhoz való viszony összeegyeztetéséhez nála is tapasztalatra volt szükség. 
Viselkedése egyben azt is jelzi, hogy kilétét titok veszi körül. Mária és József ezt 
tudták születésétôl kezdve, de most megtapasztalják, hogy Jézus az Atya vezetése 
alatt áll, és az ő akaratát fogja teljesíteni. 

 

Ünnepek a hét folyamán: január  1. kedd 

január  2. szerda 

január  6. vasárnap 

SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA 

Nagy Szent Vazul és Naziani Szent Gergely 

URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT 

A

Az ünnepi miserend a következőképpen alakul: 

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 
 

Adományaikat a 2018. évre legkésőbb 2019. január 10-ig fogadjuk el. Az után érkező adományok a 2019. 
évre kerülnek bejegyzésre. 

 
2018. december 31-én lezárjuk Historia Domus kiadványunkkal kapcsolatos észrevételek fogadását.  

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

A zenét Dj. Csaba fogja biztosítani. 
 

A Búzavirág Hímzőkör következő találkozója 2019. január 13-án lesz. 
 

Loyolai Szent Ignác napi imája 
Krisztus lelke, szentelj meg engem! 
Krisztus teste, üdvözíts engem! 
Krisztus vére, ihless meg engem! 
Krisztus oldalából folyó víz,  
moss tisztára engem! 
Krisztus kínszenvedése,  
erősíts meg engem! 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem! 

Szent sebeidbe rejts el engem! 
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! 
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! 
Halálom óráján hívj magadhoz engem! 
Add, hogy eljussak hozzád, 
és szentjeiddel dicsérjelek téged, 
mindörökkön-örökké.  
Ámen. 

 
 

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:   Vasárnap: Perselyben:          133.00 
       Borítékban:          670.00 
       Karácsony: Perselyben:          506.00 
       Borítékban:       1,559.00 
       Adomány:          425.00   
           ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

 December          30.     9:00 +Fürjes Vince lelki üdvéért – Fürjes család 
            11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
               31.   18:00  Nincs szentmise 
 Január    1.     9:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
           11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
       2.    8:00+Joaqim Bras - Angelina 
      3.    8:00 +Bürgerné Kovács Györgyiért - családja 
      4.    8:00  Szeretteimért – Rácz László 
      5.    8:00 +Kozsukán Steve-ért - felesége 



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/

