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A mai ember attól ámul el, mint Jézus egykori hallgatóit lenyűgözte egy olyan beszéd, amely a 

boldogságnak egy nem éppen könnyű útját ígérte. Mert az még világos, hogy mindenki a boldogság 
elérésére törekszik, de a boldogsághoz vezető utat sokféleképpen lehet elképzelni. Annak idején a 
boldogságra vágyva egy egész nemzedék énekelte Cserháti Zsuzsával, hogy "Boldogság gyere 
haza, késő van, gyere haza, honnan jössz nem érdekel! Gyere haza, csak ennyi kell!", de sajnos a 
boldogság valahogy mégsem jött haza. 

 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 223;      Felajánlás:146;    Áldozás: 134;    Kivonulás:195. 
  

OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből (Szof2,3; 3,12-13). Meghagyom közöttetek a 
szegényeket és alázatosakat. Az ószövetségi nép körében is voltak 
elbizakodott és hatalmaskodó emberek. A próféta tudja, hogy Isten ítéletet tart, 
ezért bátorítja az egyszerűeket és szegényeket, hogy támaszkodjanak Isten 
gondviselésére, és nála keressenek menedéket. A történelem viharaiban az ilyen 
„szent maradék'' menti át Isten ígéreteit, s ők mindig a jövő biztosítékai. Jézus is 
a lelki szegényeket, a szelídeket, az egyszerű szívűeket mondta boldognak. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (145, 7. 8-9a 9bc-10)  4. tónus 

 
Válasz: Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa. 
 
Isten igaz marad örökké,* az elnyomottnak igazságot szolgáltat. 
Az éhezőnek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat. 
 
Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa. 

 
Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett. 
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi. 
 
Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa. 

 
SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor1, 26-31). Isten azt 

választotta ki, ami a világ szemében gyönge. Földi okoskodással nem lehet 
megérteni, hogy Isten Fia miért vállalta a földi küldetést egészen a kereszthaláláig. 
Bemutatta, hogy az Atya előtti engedelmesség, a bizalom és a szeretet a nagy 
érték, amellyel a bűnt jóváteheti. Az Egyház az ő érdemeiből él, őt követi. Az ő 
életében vált világossá, hogy mi a bölcsesség, az igazság és az életszentség. 
Ezért nem a magunk nagyságával dicsekszünk, hanem azzal, hogy Krisztus 
felkarolt minket. 

 
ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Örüljetek és vigadjatok: * jutalmatok a mennyben bőséges 

lesz! Alleluja. 7. tónus 
  

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt5, 1-12a). Boldogok a lélekben szegények. Az 

ószövetségi kinyilatkoztatás lényegének a törvényt tartották, amelyet Isten a Sinai-
hegyen hirdetett ki. Az újszövetségi tanítás inkább a lelkület alakítását hangoztatja, 
s Jézus ezt is egy ,,hegyen'' mondta el. Nem parancs, hanem vonzó hívás 
alakjában. Isten boldogságra akar vezetni bennünket, s az már itt megkezdődik az 
erények gyakorlásával. Az evangélista tudatosan pedagógiai nyelvet használ, 
amikor lelki szegényekről, az igazság utáni éhségről és tiszta szívről beszél. Az 
erények gyakorlása lemondást követel, de ugyanakkor megadja az erkölcsi 
emelkedettség tudatát, s ezzel is boldoggá tesz. 

 

Ünnepek a hét folyamán: 2020. február 4. kedd 
2020. február 5. szerda 
2020. február 6. csütörtök 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 
Szent András 
Miki Szent Pál 

 
Most vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe van. Szép szokás, hogy ez alkalomból 
gyertyát áldunk meg, melyeket Önök hoznak, s otthonaikban hazamenve majd tegyék központi 
helyre ezzel is jelképezve Isten áldását. 

 
HIRDETÉSEK 
Február 4-én, kedden 20:00-kor, a Kurátor Testület gyűlést tart. Minden tagot szeretettel 
várnak  
Február 6-án, csütörtökön, képviselőtestületi (Hatos Tanács) gyűlést tartunk, 19:30 órai 
kezdettel.. 
2020. február 16-án a Kurátor Testület újra megszervezi hagyományos Hurka-Kolbász 
vásárát. Aki rendelni szeretne, az megteheti február 9-ig Incze Kláránál (514-695-9663) és 
Farkas Atillánál (514-484-1942) vagy Farkas Attilánál (514-484-1942). A megrendelt árut 
vasárnap, február 16-án 9:00 és 17:00 óra között lehet átvenni a Mindszenty teremben.  
Ugyanezen a napon (2020. február 16.) TAVASZVÁRÓ kirakodóvásárt rendezünk a 
Mindszenty teremben. Kiállítókat keresünk, akik 9:00 és 17:00 óra között bemutatják és árulják 
termékeiket. Asztalt foglalni a plébánián lehet (1 asztal 25$, 2 asztal ára 40 $). Várjuk a 
jelentkezéseket! 

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

plébánián. Áruk 10 $. 

 
HALOTTUNK 
Rózsa Jutka, egyházközségünk aktív tagja (beteglátogató, Cursillo tag) elhunyt London – Ontarióban 

2019-ben. Nyugodjon békében! 
 

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:            76.00 
     Borítékban:          696.00 
     Adomány:          185.00 
      
           ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 

Február     2 9:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
               11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  3. Nincs Szentmise 
  4 8:00  Steve Aranyért, munkáért, egészségért – Arany Péter 

  5. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  6. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  7. 8:00  Szeretteimért - Rácz László 

  8. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 



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 26.) prédikáció: 

                                      https://www.youtube.com/watch?v=na5fTsi60TE 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=na5fTsi60TE

