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János látta, hogy Jézus közeledik felé. Jézus felénk is állandóan közeledik. Miért? Mert szeret 
minket. Sohasem erőlteti ránk magát. Nem ront be az ajtónkon, és nem kényszerít arra, hogy 
elfogadjuk, vagy elismerjük Őt. Azonban a közelünkben marad és reméli, hogy legalább egy kissé 
meglátjuk szeretetét, és ezáltal felismerjük, hogy Ő az, aki után annyira vágyik a szívünk. Mi fog 
történni akkor, amikor megnyitjuk életünk és szívünk ajtaját Krisztus előtt? Arra hív minket, hogy 
kilépjünk önzésünk, kapzsiságunk, élvhajhászásunk és irigységünk szűk kereteiből. Elképzelhetetlen 
távlatokat tár fel, és szegényes, múló napjainknak új és gazdag tartalmat fog ajándékozni. Egy 
mindent felülmúló küldetést bíz majd ránk. Nem csak szavainkkal fogunk tanúskodni róla, hanem 
mindazzal, amink van és amik vagyunk. 

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

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz60, 1-6). Az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Isten 
segítségének közeledését a próféta szívesen érzékelteti a világosság és a 
sötétség ellentétével. A világosságot Isten dicsőségének megjelenése árasztja. 
Az Ószövetségben ez a dicsőség (héberül: kabod) egyenlő Isten erejével, 
mindenhatóságával, világfelettiségével és irgalmával. A próféta először a 
fogságból való hazatérésben látja Isten dicsőségének megnyilvánulását, de ez 
már előképe a jövőbeli nagy tettének, amellyel a népeket összegyűjti Messiás 
országába. A napkeleti bölcsek látogatása ehhez adja a bevezetést. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (71, 2. 7-8. 10-13)  5. tónus 
 

Válasz: Hódoljon előtted, Istenem, *a föld minden nemzete! 
 
Istenem, ítéletedet add át a királynak,* és igazságodat a király fiának, 
Hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen! 
 
Hódoljon előtted, Istenem, *a föld minden nemzete! 

 
Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, * míg csak a hold meg nem szűnik; 
Uralkodik tengertől tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig. 
 
Hódoljon előtted, Istenem, *a föld minden nemzete! 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef3, 2-3a 5-6). A Szentlélek 
kinyilatkoztatta, hogy a pogányok is társörökösök. A próféták jelezték ugyan, 
hogy Isten irgalma kiterjed a pogány népekre, de a zsidó nép a messiási ország 
áldásait elsősorban magára alkalmazta. Pál apostol annak az újdonságnak a 
hírnöke, hogy Isten a pogányokat is felkarolta és országa örököseivé tette. Ebben 
benne van a tanítás a kegyelem ingyenességéről. Isten maga kezdeményez és 
hív, ő segít, hogy meghalljuk szavát és kövessük. 

ALLELUJA:  Alleluja. Alleluja. Láttuk napkeleten csillagát, * és eljöttünk, hogy hódoljunk az Úr 
előtt. Alleluja. 2. tónus  

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt2, 1-12). Keletről jöttünk -- imádni a Királyt. Az 
apostoli egyház tudatában a napkeleti bölcsek szerepe hasonló a régi 
pátriárkákéhoz. Ahogy Ábrahám, Izsák és Jákob meghívása jelezte Izrael népének 
kiválasztását, úgy a napkeleti bölcsek vezetése jelzi a pogányok felkarolását. A 
kép azóta is érvényes. Isten megvilágosító és hívő kegyelme mindenütt működik, s 
elegendő is ahhoz, hogy az emberek megtalálják az Egyházat, a kinyilatkoztatás 
hordozóját, s ott további eligazítást kapjanak. Ám lesznek olyanok is, akik másokat 
eligazítanak, de maguk nem indulnak el a hit útján, hanem azt várják, hogy Isten 
maga jöjjön hozzájuk. 

Ünnepek a hét folyamán: 2020. január 20. hétfő 
2020. január 23. csütörtök 
2020. január 24. péntekt 

Boldog Özséb 
Ward Mária 
 Szalézi Szent Ferenc 



Január 18-án Árpád-házi Szent Margit ünnepnapja van. Életének helyszínén, a Margitszigeten 
január 19-én, vasárnap tartják a búcsús szentmisét. Lélekben mi is odaképzelve magunkat, 
kérjük Szent Margit közbenjárását magyar népünkért.  
A 2020-as budapesti eucharisztikus kongresszushoz kapcsolódva a mostani vasárnaptól 
kezdődően minden hónapban egy alkalommal templomunkban is rövid szentségimádást tartunk a 
szentmise végén. Imádkozzunk együtt lelki megújulásunkért! 

A Krisztus-hívők egyszégéért imahéthez kapcsolódva 2020. január 26-án 12:30-kor kőzős 
imát tartunk keresztény testvéreinkkel. Helyszíne a Magyarok Nagyasszonya temploma. Az idei 
hét mottója: „ ...nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk....” (ApCsel28,2).  

Mindenkit szeretettel várunk. 
 
Ezen a hétvégén a cserkészcsapatok Téli Táborban vesznek részt Camp Kinkoranál (St. Adolphe 
d'Howard, QC). Jó táborozást kívánunk! 
 

Január 25-én, szombaton FARSANGI VACSORA ÉS TÁNCEST  a Magyar Iskola 
támogatására. 18:00 órakor az iskola tanulóinak műsora, 19:00 órakor vacsora, 
jelmezverseny gyermekeknek és felnőtteknek. Jegyárak: felnőtteknek: $35, gyerekeknek: 
$20. Jegyek Nyitrai Zsuzsannánál (514-507-8939). Mindenkit szeretettel várnak. 

HALOTTUNK: Elhunyt Berczy Mária egyházközségi tagunk. 

 
Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó 
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és 
Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. 
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület 
ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, népünk és a világ 
lelki megújulására szolgáljon! Ámen. 
  

MISESZÁNDÉKOK: 

Január     19 9:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
                11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  20. Nincs Szentmise 
  21. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  22. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  23. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  24. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

        25. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
 

Magyarok Nagyasszonya Egyházközség jelentkezési lapja 
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) 
  

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 12.) prédikáció: 

                                           https://www.youtube.com/watch?v=zlt5PC7ZCfo 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zlt5PC7ZCfo

