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Amikor Gábor angyal hírül adta Zakariás papnak János születését, egyúttal megjövendölte 
róla, hogy Izrael fiai közül sokat megtérít Urukhoz, Istenükhöz (Lk 1, 16). Máté evangélista 
arról ad hírt a mai evangéliumi szakaszban, hogy János elkezdte ezt a Gábor angyal által 
megjövendölt tevékenységét. Kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júda és a Jordán egész 
vidéke. Josephus Flavius is azt írja, hogy: Sokan gyűltek János köré, akiket a szava 
föllelkesített (Zst XVIII. 5,2).   

ÉNEKEK:  Bevonulás: 9;      Felajánlás: 11;    Áldozás: 134;    Kivonulás: 1. 

OLVASMÁNY  Izajás próféta könyvéből (Iz11, 1-10). Igazságot szolgáltat az alacsony 
sorsúaknak. A próféta úgy beszél a Messiásról, mint akit az Isten lelke irányít. 
Viselkedését, szavait, tetteit áthatja a bölcsesség, az okosság, az erő és az Isten 
előtti hódolat. A szellem felsőbbrendűsége mutatkozik meg benne. Isten 
országának lelki békéjét a paradicsomkert külső békéjével szemlélteti a próféta. Ez 
a Messiás az embereket is lelki emberekké tudja tenni. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (121, 1-2. 3-4a. 8-9)  7. tónus 
 

Válasz: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ 
végéig. 

 

Istenem, ítéletedet add át a királynak,* és igazságodat a király fiának,  
Hogy igazságosan ítélkezzék népeden,* és méltányosan minden szegényen. 
 
Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig. 
 
Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, * míg csak a hold meg nem szűnik. 
Uralkodik tengertől tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig. 
 
Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig. 
 

SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm15. 4-9). Üdvösségünk 
közel van! Az apostol a lelki ember békés magatartását kívánja meg a hívektől. 
Istent úgy jellemzi, mint a ,,béke és vigasztalás Istenét''; aki életünket elviselhetővé 
akarja tenni. Krisztustól meg lehet tanulni az egyetértő szeretetet és az Isten előtti 
hódolatot. A kegyelemmel telített élet az örök élet előképe.  

 
ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja.  Készítsétek elő az Úr útját! + Egyengessétek ösvényét, * és 

minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten. Alleluja. 5. tónus 
 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt3, 1-12). Tartsatok bűnbánatot: elközelgett a 
mennyek országa. Isten országának kegyelmét megkapjuk a keresztségben és a 
többi szentségben. De hogy az életté váljon bennünk, ahhoz szükség van állandó 
megtérésre, az állandó odafordulásra Isten felé. Ezért az Egyházban is esedékes a 
Keresztelő felhívása. A zsidóknál nem volt elég emlegetni azt, hogy ,,Ábrahám a 
mi atyánk''. Így nekünk sem elég arra hivatkozni, hogy Krisztus megváltott 
bennünket. Isten tetteink alapján ítél meg bennünket. 

 

Ünnepek a hét folyamán: December   8. vasárnap 
december 13. péntek 
december 15. vasárnap 

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 
Guadalupei Boldogságos Szűz Mária 
Szent Lúcia, szűz és vértanú 

 

A Kurátor Testület nevében köszönetet mondunk minden kedves Testvérünknek, akik önkéntes 
munkájukkal hozzájárultak a Hurka-kolbász vásár megszervezéséhez és lebonyolításához. 
KÖSZÖNJÜK! 

Köszönettel tarozunk minden önkéntes segítőnek és közreműködőnek, akik segítettek, hogy 
sikeres legyen az adventi vásár! 

 

HÍREINK: 
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, 
hisz ez feltétele annak, hogy szavazati jogot nyerjünk az egyházi közgyűlésben. Ennek 
lehetősége most is megvan a szokott módon az irodában vagy postai úton. 
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. 

 December 15-én a szentmise után – rövid imádság és ének. 
 „Szállást keres a Szentcsalád” Magyar  adventi szokás – családi- közösségi  imádság 
(Részletek a meghívón.) 

December 22-én lelki napot tervezünk részletekról később adnuk tájékoztatást!  

 

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:              100.00 
     Borítékban:              490.00 
     Adomány:              700.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 

December    8. 9:00  +Tahi Georgináért - családja 
                 11:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  9. Nincs Szentmise 
  10. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  11. 8:00  +Vincent – Brisson family-ért – Faragó család 
  12. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  13. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

  14. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora   



Isten 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 

_________________________________ 

 

Áprily Lajos: Karácsony-est 
 

Angyal zenéje, gyertyafény –  
Kincses kezem hogy lett szegény? 
 

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

Mi győzött érdességemen? 
Mitől csókolhat úgy kezem? 

Simogatást mitől tanult? 
Erembe Krisztus vére hullt? 
 

Szemembe Krisztus-könny szökött? – 
Kinyúló kézzel kérdezem. 
 

Áldott vagy a kezek között, 
Karácsonyi koldus-kezem. 

 (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  (2019. december 1.)  prédikáció: 

                                                   https://www.youtube.com/watch?v=j3PZorlXgz0&feature=em-uploademail 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j3PZorlXgz0&feature=em-uploademail

