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Nincs már boruk. Egy jó édesanya mindig gondoskodik arról, hogy a dolgok rendben legyenek. 

Ebben Mária sem kivétel. Elsőként vette észre, hogy az ifjú házasok kifogytak a borból. Egymás 

között beszélgetnek tanácstalanul. Mária azonban tudja, hogy ki az, aki ebben a helyzetben segíteni 

tud és cselekszik. Ő hisz Fiának hatalmában. Isten Fiaként képes megoldani a problémát. Mária 

nem tartja távol magát a dolgoktól akkor sem, ha csak egy meghívott vendég. Ő hitben cselekszik. 

Nem vár arra, hogy valaki megmondja neki, mit kéne tennie; most segít. Nekünk is, mint Máriának, 

hinnünk kell, és szilárdan megbízni Istenben, akit nem látunk, és bátran megtenni az első lépést az 

ismeretlenbe. 
 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 227;      Felajánlás:146;    Áldozás: 109;    Kivonulás:285. 
 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 62, 1-5 ). A próféta a fogságból hazatért népet 
vigasztalta azzal, hogy Isten újra sajátjának tekinti őket és ígéretéről nem 
feledkezik el. De jellemző módon már nem földi javakról beszél, hanem arról, 
hogy Isten a szeretetét bensőleg, szellemi kapcsolatban fejezi ki: öröme telik 
bennük, magához emeli őket, reményt ad nekik. A vigasztalásnak ez a módja 
jelzi, hogy az ígéretek kegyelmi síkon valósulnak meg Messiás országában. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a és c             11. tónus. 
 

Válasz: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. 
Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen. 
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét. 
 
Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. 

 
Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek. 
Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. 
 
Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor12, 4 - 11). Az Egyház 
kegyelmi gazdagsága nem más, mint részesedés a Szentháromság életében. 
Az apostol az egyes kegyelmi adományokat eszerint sorolja fel. Egyes ajándékokat 
úgy tekinthetünk, mint a Szentlélek erejének megnyilatkozását, másokat, főleg a 
szolgálatokat úgy, mint Krisztus adományát, aki maga is szolgálni jött; ismét 
másokat, főleg a kegyelmi erőnyilvánulásokat, mint az Atya szeretetének 
megnyilatkozását. De ahogy a három személy egy Isten, úgy a különféle 
adományok is az egy Egyházat építik. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus 
Krisztus dicsőségéből részt adjon nékünk.. Alleluja. 6. tónus 

  
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn2, 1-11). Az evangélista különös 

ünnepélyességgel számol be Jézus első galileai csodájáról. Az alkalom egy 
menyegző, egy örömteli esemény, s ez maga is jelzi, hogy ő az örömhírt hozza 
nekünk. A másik vonás az, hogy Mária közbenjárása is bele van szőve Isten 
jótéteményébe, tehát rá is számíthatunk. Az edények nagy űrtartalma pedig annak a 
jele, hogy Jézus a maga kegyelmi adományait bőven akarja osztogatni. Végül meg 
kell látnunk, hogy Jézus istenfiúi dicsőségét tárta fel csodáiban, s ezzel bizalmunkat 
ébreszti fel. 

 Ünnepek a hét folyamán: január  21. hétfő  

január  24. csütörtök 

január  25. péntek 

Szent Ágnes, szűz és vértanú 

Szalézi Szent Ferenc püspök egyháztanító 

Szent Pál apostol  megtérése - Pál fordulása 

Ezen a hétvégén a cserkészcsapatok Téli Táborban vesznek részt Camp Kinkoranál (St. Adolphe 
d'Howard, QC). Jó táborozást kívánunk! 
Szerdán, január 30-án képviselőtestületi (Hatos Tanács) gyűlést tartunk 19:30 órai kezdettel. Minden 
tagot szeretettel várnak. 
Ökumenikus ima hét 2019. január 20.-27. Imádkozzunk együtt a keresztények egységért. 

Imafüzet letölthető az alabbi helyről: 

https://katolikus.hu/media/%C3%96kumenikus%20Imah%C3%A9t2019.pdf 
RENDEZVÉNYEINK 

 Január 26-án, szombaton LATIN EST a Magyar Iskola támogatására 19:00 órai kezdettel. 
A zenét a MONTREAL TWILIGHT BAND biztosítja. Jegyárak: felnőtteknek: $40, gyerekeknek: 
$20. Jegyek Nyitrai Zsuzsannánál (514-507-8939) és Török Tündénél (514-486-7620) 
kaphatók. 

 Február 3-án tartja következő találkozóját a HÍMZŐKÖR. 

 Február 17-én a Kurátor Testület HURKA-KOLBÁSZ vásárt rendez. Kérjük, RENDELÉSüket 
február 10-ig adják le Incze Kláránál (514-695-9663) vagy a Plébánián (514-387-9503). 

 Február 17-én TAVASZVÁRÓ KIRAKODÓVÁSÁRt rendezünk a Mindszenty teremben. 
Ajándékokat, süteményeket, ruhákat, régiségeket és használati tárgyakat vásárolhatnak 
szeretteinek és barátaiknak. ASZTALBÉRLÉS 2019. február 10-ig a Plébánián (514-387-9503). 
[1 asztal bérleti díja: 25 $, 2 asztal bérleti díja 35 $]. 

RENDEZVÉNYEINKRE MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
HALOTTAINK: Január 19-én, szombaton temetjük Mayerhofer Alfred egyházközségi tagunkat. 
Temetése de. 11:00-kor lesz a templomunkból. 
Január 20-án lesz Kondták László búcsóztatója a Blythe Bernier Funeral Home-ba. 
Tudatjuk hiveinkel, hogy Barany János egyházközségi tagunk elhunyt 2018 november 14-én. 
KÉRÉS: Kérjük, a személyt, akinél a 91-es boríték van ebben az évben és tavaly is, 
jelentkezzen az irodán, vagy a borítékra írja rá a nevét. Köszönjük.     

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:           66.00 

      Borítékban:         605.00 
      Adomány:         175.00    
          ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

 Január               20.    9:00   
     11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
            21.   Nincs Szentmise 
            22.   8:00  
            23.   8:00 +Siket Györgyért - családja 
            24.   8:00  
            25.   8:00  
            26.   8:00 +Joaqim Bras-ért - Angelina

https://katolikus.hu/media/%C3%96kumenikus%20Imah%C3%A9t2019.pdf


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 

 

Imádság a Szűzanyához  
Megpihenek abban a tudatban, hogy van Anyánk, és megvigasztalódom, hogy gyermeki 

bizalommal kiönthetem előtte szívemet, bánatomat s aggodalmamat, s eltelek bizalommal, 

hogy Te bizonyára megértesz engem. Erősítsd meg mindenekelőtt hitemet! Nevelj rá engem a 

Te nagy, rendületlen hitedre. Történjék bármi is, törjön bár össze az élet sok reményt, 

szakítson bár szét sok édes köteléket, ahhoz az egy kincshez, a föltétlen hitemhez, amellyel 

átadtam magam Istennek, ragaszkodom. Az a kötelék, amely lelkemet Istenhez fűzi, ne 

lazuljon soha! Fordítsd rám szemedet, Szűzanyám! Ámen 
 

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 (2019. január 13.) prédikáció: 
https://www.youtube.com/watch?v=1I1DCG9ZpyE&feature=em-uploademail  

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=1I1DCG9ZpyE&feature=em-uploademail

