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Jézus Krisztus megmutatja, mit jelent igazán embernek lenni. Az Ő életének ereje és 
szépsége, az Ő szeretetének önzetlen önátadása segít felismernünk azokat a 
magasságokat, amelyekre meghívást kaptunk. Ő vezet minket az úton, nekünk, csak az Ő 
nyomában kell haladnunk. Vele bízhatunk abban, hogy azok a jócselekedetek, amelyeket 
életünkben véghezvittünk, örökre megmaradnak. 

ÉNEKEK: Bevonulásra: 43;       Felajánlásra: 25;        Áldozásra: 116;        Kivonulásra: 41 

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből (Sir 24, 1-4; 12-16). Isten bölcsessége a választott nép között 
lakott.. Az ószövetségi szent író úgy látja, hogy Isten a törvényben a bölcsesség 
adományát adta népének, s az nem más, mint az ő örök bölcsességének 
megnyilatkozása. Az újszövetségi kinyilatkoztatás azonban már ebben a 
bölcsességben a Fiúnak, az Igének az előképét látta. Ô is közöttünk vett lakást és 
Istennek tetsző életre oktat bennünket. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (147, 12-13. 14-15. 19-20)  7. tónus 

 
Válasz: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. 
 
Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, * magasztald, Sion, Istenedet. 
Mert erőssé tette kapuid zárát, * és megáldotta benned fiaidat. 
 
Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. 

 
Határaidon ő ad békét, * és jóllakat kövér búzával. 
Elküldi szavát a földre, * az ő igéje gyorsan terjed. 
 
Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. 

 
SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 1, 3-6. 15-18). Isten arra 

rendelt minket, hogy fogadott fiakká legyünk. A Fiú megtestesülése az Atya 
örök gondolata és terve volt. Benne kiválasztott bennünket az üdvösségre, 
megadta a gyermekké-fogadás kegyelmét, hogy Krisztussal együtt dicsőítsük az ő 
irgalmát életünkben. De nekünk is imádkozni kell a bölcsesség és a 
kinyilatkoztatás kegyelméért, hogy adományait megértsük, s azokért állandóan 
hálát adjunk. Különösen értékelnünk kell a reményt, amelyet elénk tűzött, és az 
örökséget, amelyet biztosított gyermekeinek. 

 
ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Dicsőség neked, Krisztus, akit hirdettek a pogány 

népeknek! Dicsőség neked, Krisztus, akiben hittek világszerte! Alleluja. 7. 
tónus  

  
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1, 1-18). Az Ige testté lett, és közöttünk 

lakott. Az Ige emberré levését Isten már előre jelezte képekben. A törvény 
és a próféták megismertették hatalmát, irgalmát és akaratát. A Fiú 
megtestesülésében azonban feltárult az Atya isteni lényege, és egyetemes 
üdvözítő akarata. Amikor nekünk adta a Fiút, akkor végérvényesen 
elkötelezte magát, hogy gyermekeivé fogad, és mindent megad 
üdvösségünk érdekében. A Krisztusba vetett hit által ezt a kegyelmet 
kapjuk meg. 

 

Ünnepek a hét folyamán: 2020. január 6. hétfő 
2020. január 7. kedd 
2020. január 12. 
vasárnap 

Urunk megjelenése, Vízkereszt 
Szent Rajmund 
 Urunk megkeresztelkedése 

 

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. 

 

A magyar szokásoknak megfelelően, Vízkereszt ünnepe alkalmával, az idén is szívesen 
ellátogatunk a kedves hívekhez házat szentelni.  Aki meg szeretné tartani vagy feleleveníteni 
ezt a régi hagyományt, az irodában iratkozzon fel, és majd Szabolcs atyával telefonon egy 
alkalmas időpontot találnak. 

 

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:  Vasárnap perselyben:          128.00 
     borítékban:           906.00 
    Új év perselyben:             36.00 
     borítékban:           570.00 
     Adomány:         1030.00 
    Torony felújítására           425.00 
     ISTEN FIZESSE MEG! 

 

MISESZÁNDÉKOK: 

Január       5 9:00 +Joo Vass Terézért – Vass család 
             11:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
    6. Nincs Szentmise 
    7. 8:00   Lányom szeme gyógyulásáért – Krajcic Rozália 
    8. 8:00 +Mária Sándor – András Ferkó 
    9. 8:00 +Ferkó Jánosért – András Ferkó 
  10. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

  11. 8:00  +Bürgerné Kocsis Györgyiért - családja 



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 

_________________________________ 

 

Felajánlás az Istenanyának 
 

Szűz Mária, te vagy az én királynőm! 

Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján, 

a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom! 

Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, 

minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. 

Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, 

hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben 

a te isteni Fiadnak akaratát teljesítsem! Ámen. 
(Gonzága Szent Alajos) 

„Senkit se eresszetek útjára úgy, hogy jobbá és boldogabbá ne tennétek!” 

(Kalkuttai Szent Teréz) 
 

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 29.) prédikáció: 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=XoZhM4lLsnw 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XoZhM4lLsnw

