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2019. december 1.

ADVENT 1. VASÁRNAPJA

Várakozást kezdünk a "kis herceg" jövetelére: Mindenki ismeri Antoine de Saint-Exupéry: A kis
herceg c. remekművét. A róka és a kisherceg közötti egyik párbeszéd alkalmával a róka
panaszkodott, hogy a kis herceg nem mindig azonos időben érkezik. A róka bánatát meg is
magyarázta. „Ha te például délután négy órakor jössz, akkor már háromkor elkezdhetek örülni.
Mennél inkább előrehalad az idő, annál boldogabb leszek. Négy órakor már ideges és nyugtalan
leszek, és megtapasztalom, milyen nagy dolog az öröm. Hagyományokra van szükség.” Nos,
nyugodtan mondhatjuk, hogy Ádvent olyan számunkra, mint a kis herceg háromtól négyig tartó
várakozása. Már négy héttel korábban várakozni kezdünk Jézus jövetelére. A harmadik vasárnap
majd felszólítást kapunk, hogy örvendezzünk. Az egyház régi hagyományokkal készül a nagy
találkozásra.
ÉNEKEK:

Bevonulás: 1;

Felajánlás: 9;

Áldozás: 126;

Kivonulás: 11.

OLVASMÁNY

Izajás próféta könyvéből (Iz63, 16b-17. 19b; 64, 1. 2b 3-8). Az alázatos lélek
imája: Bárcsak megnyílna az ég, és mennyei Atyánk elküldené az
üdvösséget. Izajás próféta alázattal fordul Jahvehez. Bevallja, hogy a nép hűtlen
volt, és vétkezett az Úr ellen. Csakis Isten lehet az, aki megváltja a népet az Ő
irgalmassága szerint, ha a nép bűnbánatot tart.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (79, 2ac és 3b 15-16. 18-19) 4. tónus
Válasz: Téríts meg minket, Istenünk,* ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok
leszünk!
Figyelj ránk, Izrael pásztora,* ragyogj fel, aki trónolsz a kerubok fölött!
Mutasd meg hatalmadat, * jöjj, hogy megszabadíts minket!
Téríts meg minket, Istenünk,* ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
Seregek Ura, fordulj hozzánk † tekints le az égből, * lásd és látogasd meg ezt a
szőlőt.
Vedd meg, ami jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak megerősítettél.
Téríts meg minket, Istenünk,* ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor1, 3-9). Urunk, Jézus
Krisztus megjelenését várjuk. Szent Pál hálával gondol a korintusi hívekre. A hit
megszilárdult bennük, és a kegyelemből nem szenvedtek hiányt. Az Úr hűséges
marad hozzájuk az utolsó napig.
ALLELUJA:

Alleluja. Alleluja. Urunk, mutasd meg nékünk
üdvösségedet add meg nékünk. Alleluja. 1. tónus

irgalmas

szívedet,

*és

EVANGÉLIUM

Szent Máté könyvéből (Mk13, 33-37). Legyetek éberek, mert nem tudjátok,
mikor érkezik az Úr! Az ember nem tudja, mikor jön el az Úr. Jézus, ezért
éberségre szólítja fel a népet. Kéri őket, hogy tartsanak bűnbánatot, és legyenek
készek az Úr eljövetelének napjára.


Ünnepek a hét folyamán:
december 3. kedd
Xavéri Szent Ferenc
december 4. szerda
Szent János
december 6. péntek
Szent Miklós



HÍREINK:
SZALONCUKOR-VÁSÁR A MONTREÁLI MAGYAR ISKOLÁBAN. Egységár csomagonként
10 $. Rendelés telefonon (514-486-7620), face-book üzenetben vagy emailben
(tundetorok2@gmail.com). A szaloncukor átvehető szombatonként iskolaidőben vagy
vasárnap a szentmise után.
A rászorulóknak vasárnaptól nem romlandó ételeket gyűjtünk a templomajtóban elhelyezett
dobozban, vagy elfogadunk pénzbeli adományt is erre a célra. Ha valaki ismer olyan
családokat vagy egyedülálló személyeket, akiken ez segítene, kérjük, jelezzék a plébánián.
Az év vége közeledtével ne feledkezzünk meg egyházi hozzájárulásunk rendezéséről.
Ennek lehetősége most is megvan a szokott módon az irodában vagy postai úton.
Hurka-kolbász rendelést december 1-én, vasárnap 10:00 és 16:00 óra között lehet felvenni a
Mindszenty teremben.
Adventi vásárt rendezünk 2019. december 1-én, vasárnap 10:00 és 16:00 óra között.a
Mindszenty teremben. Asztalok a plébánián bérelhetők (1 asztal 25$, 2 asztal 35 $).
Jelentkezési határidő: 2019. november 28. csütörtök 15:00 óra.
December 3-án Összvezetőségi gyűlés lesz 19:30 órai kezdettel
December 6-án első péntek. Ezen a napon havi szentségi áhitatunkat megtartjuk, reggel 7 órai
kezdettel a reggel 8 órai miséig.
December 8-án, a szentmise után a Magyar Iskola karácsonyi ünnepét mutatja be 13:00 órai
kezdettel. Mindenkit szeretettel várunk.

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:
98.00
Borítékban:
567.00
Adomány:
675.00
ISTEN FIZESSE MEG!

MISESZÁNDÉKOK:
December
1..
9:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora
11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora
2.
Nincs Szentmise
3.
8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora
4.
8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora
5.
8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora
6.
8:00 Szeretteimért – Rácz ászló
7.
8:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora

Iten áldja meg támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.
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)
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SAINT JUDE THE APOSTLE

HUNGARIA

FOYER HONGROIS INC.

MAGYAROK NAGYASSZONYA EGYHÁZKÖZSÉG
ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS – OUR LADY OF HUNGARY CHURCH
HETI ÉRTESÍTŐ

Kati Udvarhelyi

SOCIAL CLUB

LICSKÓ SZABOLCS
plébános

gestionnaire
2580 St-Jacques O.
Montreal, Québec
H3J 2M8
Tél. : (514) 934-1777
Fax : (514) 934-4848

3483 BOUL. ST. LAURENT
MONTRÉAL, QC. H2X 2T6
TÉL. : (514) 288-7966
FAX. : (515) 288-7993

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

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

514.426.4228
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 4S2
tomas@drtomasmachan.com

COMMANDES@FAIRMOUNTDELI.COM

_________________________________

Jasko Moshonas Ouimet Inc.

Áprily Lajos: Karácsony-est

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.

Angyal zenéje, gyertyafény –
Kincses kezem hogy lett szegény?

Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?

Nem adhattam ma semmi mást,
Csak jó, meleg simogatást.

Szemembe Krisztus-könny szökött? –
Kinyúló kézzel kérdezem.

Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?

Áldott vagy a kezek között,
Karácsonyi koldus-kezem.
(Jézus születése – solymári r. k. templom)

Cím
Tel.:
Fax:
Email:
Honlap:
Múlt vasárnapi (2019. november 24.)

90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4
514 387 9503
514 387 8912
magyarplebania@videotron.ca
www.magyarplebania.com
prédikáció: https://www.youtube.com/watch?v=Gho3kkwZoP0

