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Csak hívta őket. Amikor később Jézus a gazdag ifjút szólítja meg (Mt 19,16-22), a beszélgetés 
hosszabb és megindítóbb, mint a többi találkozások a mai olvasmányban. Itt Jézus négy embert 
szólít meg és kéri, hogy kövessék Őt. Egyszerűen, röviden. Küldetésük több részletéről majd később 
lesz szó. Most csak ennyi: „Kövess engem!” Nem tölthetjük egész életünket azzal, hogy várjuk, mikor 
szólít minket Isten nagy tettekre. És közben nem vesszük észre a mindennapi élet kis hívásait, hogy 
segítsük szeretettel családunkat, barátainkat, hogy legyünk türelmesek gyerekeinkkel, hogy 
támogassuk szükséget szenvedő felebarátainkat. Ha adakozunk a kis dolgokban, akkor bőkezűek 
leszünk a nagyobb dolgokban is. 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 257;      Felajánlás:145;    Áldozás: 123;    Kivonulás:293. 
  

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz8, 23b-9,3). A pogány nemzetek területén a nép nagy 
fényességet lát. A próféta egy történeti eseményből indul ki. Kr. e. 732-ben 
Izrael földjének északi részét, Zabulon és Neftali földjét az asszírok elfoglalták, 
és a lakosságot fogságba hurcolták. A próféta arról jövendöl, hogy Isten majd 
ezeken is megkönyörül, és világosságot hoz azoknak, akik most sötétben 
vannak. Jézus itt, Galileában kezdte meg működését, és Máté ebben a próféta 
jövendölésének teljesedését látja. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (26,1. 4. 13-14)  2. tónus 

 
Válasz: Világosságom az Isten, * üdvözít engem. 
 
Világosságom és üdvösségem az Úr,* kitől félnék? 
Életem oltalmazója az Úr, * kitől rettegnék? 
 
Világosságom az Isten, * üdvözít engem. 

 
Egyet kérek az Úrtól, † csak egy a vágyam * hogy az Úr házában lakjam 
életem minden napján. 
Hogy élvezhessem az Úr örömét, * és hogy szemlélhessem szent templomát. 
 
Világosságom az Isten, * üdvözít engem. 

 
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor1, 10-13. 17). Éljetek 

mindnyájan egyetértésben, és ne szakadjatok pártokra!  Emberi gyengeségek 
voltak az ősegyházban is. A korintusi közösséget Pál alapította, de utána más 
tanítók is működtek ott. Ezért versengenek egyesek, hogy az ő hitük talán 
tökéletesebb, mert jelentősebb hithirdetőre vezetik vissza. Az apostol arra inti őket, 
hogy a hit tartalma a feltámadt Krisztus, ő váltott meg bűneinktől, s az Egyház 
egységének abban kell megmutatkoznia, hogy a kegyelmet Krisztus keresztjétől 
várjuk, nem emberektől. 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget 
meggyógyított a nép körében. Alleluja. 2. tónus 

  
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Mt4, 12-23). Jézus Kafarnaumba jött, hogy 

beteljesedjék, amit Izajás mondott. Miután Jézus meghallotta Keresztelő János 
halálának hírét, elkezdte nyilvános munkáját.  Rögtön hirdette az Igét a pogányok 
földjén.  Apostolokat gyűjtött, az Igazságot nekik adta tovább, hogy majd ők vigyék 
az örömhírt minden nemzetnek. 

 
 

 
Ünnepek a hét folyamán: 2020. január 28. kedd 

2020. január 29. szerda 
2020. január 31. péntek 

Aquino Szt. Tamás 
Szent Adél 
 Bosco Szent János 

 
HIRDETÉS 
Január 25-én, szombaton FARSANGI RETRO PARY a Magyar Iskola támogatására 19:00 óra 
kezdettel. Élő zene+DJ, hajnalig tánc, jelmezverseny gyermekeknek és felnőtteknek, tombola. 
 

A Krisztus-hívők egységéért végzett imahéthez kapcsolódóan 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 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:            57.00 
     Borítékban:          660.00 
     Adomány:       1,135.00 
                      ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

Január     26 9:00 Szüleimért, Lakatos Annáért és Béláért – leánya, Erzsike 

               11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  27. Nincs Szentmise 
  28. 8:00  Pour mon anniversaire – Angelina Bras 
  29. 8:00  Franc Scalpino egészségéért – Arany Péter 

  30. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  31. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
Február     1. 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) 
 (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 19.)  prédikáció: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kr9mVi0Zr1w 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Kr9mVi0Zr1w

