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A kinyilatkoztatással Isten mintegy bemutatta nekünk szeretett Fiát. Az életem számára nagyon 
fontos: hiszem, amit Isten kinyilatkoztat, akkor is, ha sokan mást hirdetnek, mert elméjük 
elhomályosult, mert téves lelkiismerettel járják az élet útját, mert ugyan van fülük, de nem hallják meg 
az Isten szavát. Életem célja: Istent megismerni. Ma megragadom az alkalmat, hogy lélekben hálát 
adjak tanáraimnak, akik értelmemet megnyitották, szüleimnek, akik a lelkiismeretemet nevelték és 
Egyházamnak, aki megőrizte nekem az Úr kinyilatkoztatását. 
 

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

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz41, 1-4. 6-7). Íme az én szolgám, akiben kedvem telik. 
A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, 
akinek küldetése minden néphez szól. Különös erénye az lesz, hogy reményt, 
bátorítást ad: a megrokkant nádat nem töri le, hanem felegyenesíti. Az apostolok 
még jobban hittek a győzelemben, mert tudták, hogy Jézus nem szolga, hanem 
a Fiú, aki az Atya elismerő nyilatkozatával indult el küldetésének teljesítésére. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (28,1a és 2. 3ac-4. 3b és 9b-10)  4. tónus 
 

Válasz: Áldja meg Isten az ő népét: *adjon neki békességet! 
 
Adjátok meg az Úrnak,* Isten gyermekei, 
Adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, * imádjátok az Urat 
szent ünnepi díszben! 
 
Áldja meg Isten az ő népét: *adjon neki békességet! 

 
Az Úr szava zúg a vizek árján, * az Úr lebeg a nagy vizek fölött. 
Az Úr szava telve erővel, * az Úr szava telve fönséggel. 
 
Áldja meg Isten az ő népét: *adjon neki békességet!  

 

SZENTLECKE Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel10, 34-38). Az Úr fölkente őt Szentlélekkel. 

Péter beszéde az apostoli igehirdetés mintája: tanúskodás Jézus istenfiúsága 
mellett. Az Atya maga igazolta őt jelekkel és csodákkal, s működése Isten 
irgalmának kiáradását jelezte. Az Atya azt is igazolta, hogy akik hisznek Fiában, 
azokra kiárasztja a Szentlelket, s ezzel megadja nekik a képességet, hogy a 
fogadott gyermekek hűségével éljenek. 

 
ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Megnyílt az ég, és az Atya szózata hallatszott * Ez az én 

szeretett Fiam, őt hallgassátok! Alleluja. 3a. tónus 

 
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt3, 13-17). Amikor Jézus megkeresztelkedett, látta, 

hogy leszáll rá a Szentlélek. János csak megtérést, bűnbánatot hirdetett, s 
keresztsége is csak a bűnbánat jele volt. De Jézus ezt használja fel, hogy 
megkezdje nyilvános működését. Feladata az lesz, hogy elvegye a világ bűneit, 
azért beáll a bűnösök sorába. Azt az utat választja, ami ”meg van írva''. A mi 
terhünket veszi vállára, és megmutatja, hogy lehet az Isten fiainak módján élni. A 
jelenet azt is igazolja, hogy Isten a maga szentháromsági életét tárta ki a világ felé, 
s mi ezt Krisztus keresztségében kapjuk meg. 

 

Ünnepek a hét folyamán: 2020. január 15. szerda 
2020. január 17. péntek 
2020. január 18. szombat 

Remete Szent Pál 
Szent Antal apát 
Árpád-házi Szent Margit 

 

Január 15-én Kurátori gyűlés lesz 19:30-kor. Minden tagot szeretettel várunk. 
 

A Krisztus-hívők egységéért végzett imahéthez kapcsolódva 2020. január 26-án 12:30-kor 

közös imát tartunk keresztény testvéreinkkel. Helyszíne a Magyarok Nagyasszonya 

temploma.  Az idei ige: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 

28,2). Mindenkit szeretettel várunk! 
 
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. 
 

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:          151.00 

     Borítékban:          695.00 
     Adomány:          505.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 

Január     12 9:00 Tóth, Pandúr, Bódi család - család 

               11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  13. Nincs Szentmise 
  14. 8:00  Steve Aranyért – Arany Péter 
  15. 8:00  +Tamás Ernő-Ralbovszky csalad 
  16. 8:00  Tóth, Pandúr, Bódi család - család 
  17. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

  18. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
 

Magyarok Nagyasszonya Egyházközség jelentkezési lapja (Kérjük leadni az irodában.) 

Kérjük, hogy az alábbi formanyomtatványt töltse ki, ha változás történt bármilyen adatában. 

Új tag?      □                                                                    Címváltozás?      □ 

Családi név………………………………………………………………………………………………….. 
Keresztnév…………………………………………………………………………………………………… 
Cím……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………Irányítószám:………………………………… 
Otthoni telefonszám:……………………………Mobiltelefon száma:………………………………..… 
Email cím: ……………………………………………………………………………………………………



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) 
 (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  (2020. január 5.) prédikáció: 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=df4cKLFmlyU&t=669s 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=df4cKLFmlyU&t=669s

