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János a Jordán mentén, Betániában keresztelt. Túlzás nélkül, hatalmas tömeg ment ki hozzá, és 
hallgatta őt. Érthető, hogy a nép vezetői papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből a 
kérdéssel: „Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a 
Messiás." Aki után érdeklődnek, az utána fog jönni, nagyobb nála, és Szentlélekkel fog keresztelni. 
Pontosan kiről is van szó, azt János maga sem tudta. Kétszer is kijelenti: Én sem ismertem, magam 
sem ismertem, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy megismertessem Izraellel. (vö. Jn 1, 19-34). 

 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 4;      Felajánlás:257;    Áldozás: 126;    Kivonulás: 9. 
 

OLVASMÁNY  Izajás próféta könyvéből (Iz35, 1-6a 10). Maga az Isten jön el, hogy szabadulást 
hozzon nekünk. A próféta Isten országának kegyelmi kiáradását a természet 
pompájával festi meg. A sivatagi táj helyét elfoglalja a virágzó mező és a zöld erdő. 
Az ember földi bajait az örök élet végleg meggyógyítja. Isten életet és örömet ígér, 
azért lehet benne reménykedni. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (145, 7. 8-9a 9bc-19)  4. tónus 
 

Válasz: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. 
 

Isten igaz marad örökké,* az elnyomottnak igazságot szolgáltat. 
Az éhezőknek ő ad kenyeret,* kiszabadítja az Úr a foglyokat. 
 

Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. 
 

Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett. 
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi. 
 

Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. 
 

SZENTLECKE  Szent Jakab apostol leveléből (Jak5, 7-10). Legyetek állhatatosak, mert az Úr el-
jövetelének ideje közel van! A hívő élet kibontakozása olyan, mint a termés 
fejlődése. Az ítélet napjára megérik a termés, és Isten is örömét találja benne. Itt 
vetnünk kell türelemmel, és az erények követésével ki kell alakítanunk magunkban 
a krisztusi életet: Ha a megpróbáltatásokban is hűségesek maradunk, akkor majd 
nem állunk üres kézzel Isten ítélőszéke előtt. 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja.  Az Úr lelke van rajtam: *elküldött, hogy a szegényeknek 
örömhírt vigyek. Alleluja. 7. Tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt11, 2-11). Te vagy-e az, akinek jönnie kellett, vagy 
valaki mást várjunk? Keresztelő János minden kegyelmi adománya mellett is 
korának gyermeke volt. A Messiástól elsősorban Izrael megváltását várta. Jézus 
rámutat arra, hogy a prófétai jövendölések az ember gyógyulásáról, üdvösségéről 
beszélnek. Jézus ezt az újdonságot hozta. Keresztelő János nagy volt akkor, ha 
ószövetségi mértékkel mérjük. De az újat, az Isten országának a kiérdemlését nem 
tudta azonnal felfogni. Jézus országának tagjai azért nagyobbak Jánosnál, mert 
számukra a hit tartalma maga Krisztus, és az erkölcs az ő követése. A lehetőség 
megvan rá, hogy Krisztus országának tagjává váljunk, és ő a Szentlélek által éltet. 

 

Ünnepek a hét folyamán: december 17. kedd 
december 18. szerda 
december 20. csütörtök 

Szent Lázár 
Szent Gracián 
Szent Teofil 

 

HÍREINK: 
December 15-én a szentmise után – rövid imádság és ének. 

 „Szállást keres a Szentcsalád” Magyar  adventi szokás – családi- közösségi  imádság (Részletek a 
meghívón.) 

December 22-én lelki napot tervezünk részletekról később adnuk tájékoztatást!  

 

Az ünnepi miserend a következőképpen alakul: 

A mise napja Az ünnep megnevezése A mise ideje és helye 

2019. december 24. kedd Karácsony Szentestéje 00:00 éjfélkor 

2019. december 25. szerda  Urunk Születése  
(Karácsony napja) 

  9:00-kor a Magyar Otthonban 
11:00-kor a templomban 

2019. december 31. kedd a polgári év utolsó napja 
(Szilveszter) 

18:00-kor Hálaadó szentmise 

2019. január 1. szerda Szűz Mária, Isten Anyja  
(főünnepe kötelező) 

  9:00-kor a Magyar Otthonban 
11:00-kor a templomban 

A rászorulóknak mai vasárnapig nem romlandó ételeket gyűjtünk a templomajtóban elhelyezett 

dobozokban. Elfogadunk pénzbeli adományt is erre a célra. Ha valaki ismer olyan családokat vagy 
egyedülálló személyeket, akiken segíteni tudnánk az egyházközség tagjainak adományával, kérjük, jelezzék 
a plébánián. 
Az egyházközség 2019 évi zárásához 2020. január 9-ig fogadunk el adományokat. Ha valaki szeretné 

kiegészíteni 2019 évi adományát, kérjük, hogy vegye figyelembe ezt az időpontot. 

PLÉBÁNIA ÜNNEPI NYITVATARTÁSA 

A plébánia hivatala a karácsonyi és az újévi ünnepek alatt csak 2 nap tart nyitva: december 27-én és 
január 3-án 9:00-től 15:30-ig. 

 

A Historia Domus kétnyelvű (magyar-francia és magyar-angol) kiadványaink megvásárolhatók a plébánián. 

Áruk 10 $. 

 
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. 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!  Ámen. 

 

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:   Perselyben:                97.00 
     Borítékban:              530.00 
     Adomány:              770.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 

December    15. 9:00 +Sebes Frater Gyuláért - felesége              

    11:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  16. Nincs Szentmise 
  17. 8:00 +Andrási Etelkáért – unokahúga, Ágnes 

  18. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  19. 8:00  +Gervais Henri-Paulért – Babos Krisztian 
  20. 8:00  +Irmaért – Babos Krisztian 

  21. 8:00  +Kozsukán Stevért - felesége 



Iten áldja meg támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.  

SAINT JUDE THE APOSTLE        Hálából SZENT JÚDÁS TÁDÉ        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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

tomas@drtomasmachan.com 

 

 

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 

Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

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 

_________________________________ 

 

Áprily Lajos: Karácsony-est 
 

Angyal zenéje, gyertyafény –  
Kincses kezem hogy lett szegény? 
 

Nem adhattam ma semmi mást, 
Csak jó, meleg simogatást. 
 

Mi győzött érdességemen? 
Mitől csókolhat úgy kezem? 

Simogatást mitől tanult? 
Erembe Krisztus vére hullt? 
 

Szemembe Krisztus-könny szökött? – 
Kinyúló kézzel kérdezem. 
 

Áldott vagy a kezek között, 
Karácsonyi koldus-kezem. 

 (Jézus születése – solymári r. k. templom) 
 

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. december 8.) prédikáció: 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=DUmxlhPYTh0&feature=em-uploademail 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DUmxlhPYTh0&feature=em-uploademail

