
LVI. évf. 51. szám       ADVENT 4. VASÁRNAPJA        2019. december 22. 

A rövid evangéliumi szakaszban négyszer fordul elő, hogy fogd a gyermeket és anyját, illetve fogta a 
gyermeket és anyját. Szent József mindent megtett a Gyermek megmentéséért. Napjainkban új 
Heródesek törvényben biztosítják a megfogant élet kioltását. A Heródesekkel szemben a családfő 
szerepét tölti be az Egyház, amikor fennszóval védi az új életet. Az emberi életet a fogamzás 
pillanatától kezdve teljes mértékben tisztelni és védeni kell – tanítja a Katolikus Egyház Katekizmusa 
(2270). 

    
ÉNEKEK:  Bevonulás: 1;      Felajánlás: 4;    Áldozás: 11;    Kivonulás: 9. 

 
OLVASMÁNY  Izajás próféta könyvéből (Iz7, 10-14). Íme, a szűz fogan. Isten a próféta által a 

hitetlen királynak a remény jelét ajánlja fel, amikor a várost és a népet az ellenség 
fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betű szerinti tartalma az, hogy a Dávid házából 
való királyi házban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt, és kimutatja 
hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később a Messiást is az emberek 
hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az 
Emmanuel gondolata: Isten velünk van. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (23,1-2. 3-4ab 5-6)  5. tónus 
 

Válasz: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. 
 

Az Úré a föld és ami betölti,* a földkerekség és minden lakója.  
Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe,* s a vizek árján ő tartja szilárdan. 
 

Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. 
 

Ki mehet föl az Úr hegyére, * ki állhat meg az ő szent helyén? 
Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, * akinek az esze nem jár csaláson. 
 

Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. 
 

SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm1, 1-7). Jézus Krisztus, aki 
Dávid nemzetségéből származott. az Isten Fia. Az apostol saját küldetései az 
Egyházat és minden kegyelmet Krisztushoz, az Isten Fiához vezetnek vissza. Őt 
igazolta a jövendölések teljesedése (Dávid, fia), de még inkább a halálból való 
feltámadása. Az apostol feladata az, hogy az embereket, a pogányokat is, 
elvezesse Krisztushoz, a kegyelem forrásához. Karácsony jelentése az, hogy 
Krisztusban az isteni élet megjelent földünkön, és benne megvan a biztosíték, hogy 
ezt a világot célhoz vezeti. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja.  Íme, anya lesz a Szűz, és fia születik. * Fiának neve Emmánuel, 
vagy: „Velünk az Isten”. Alleluja. 5. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt1, 18-24). Jézus Krisztusnak, Dávid fiának 
származása. József tisztességes és becsületes ember volt. Miután megtudta, 
hogy Mária áldott állapotban volt, nem akarta őt szégyenbe hozni. József az angyal 
szavának hitt, hogy mindezek által beteljesedik az Írás. 

 

 

Ünnepek a hét folyamán: december 26. csütörtök 
december 27. péntek 
december 28. szombat 

Szent István vértanú 
Szent János apostol 
Apró Szentek 

 

December 22-én  a szentmise után (13:00 órától kb. 17:00 óráig)  lelki napot szervezünk. Program: 

bevezető, elmélkedés, beszélgetés, filmvetítés, imádság. Minden korosztályt szeretettel várunk!  Részletek 
a meghivón. 
 

Az ünnepi miserend a következőképpen alakul: 

A mise napja Az ünnep megnevezése A mise ideje és helye 

2019. december 24. kedd Karácsony Szentestéje 00:00 éjfélkor 

2019. december 25. szerda  Urunk Születése  
(Karácsony napja) 

  9:00-kor a Magyar Otthonban 
11:00-kor a templomban 

2019. december 31. kedd a polgári év utolsó napja 
(Szilveszter) 

18:00-kor Hálaadó szentmise 

2019. január 1. szerda Szűz Mária, Isten Anyja  
(főünnepe kötelező) 

  9:00-kor a Magyar Otthonban 
11:00-kor a templomban 

 
Az egyházközség 2019 évi zárásához 2020. január 9-ig fogadunk el adományokat. Ha valaki szeretné 

kiegészíteni 2019 évi adományát, kérjük, hogy vegye figyelembe ezt az időpontot. 

A 2020-as év vasárnapi borítékok felvehetőek a templom bejáratánál. Kérjuk Híveinket, hogy január 1-
től a most fölvett, 2020 évi borítékot használják. Aki névre szóló boritékot szeretne kapni, vagy ha 

valakinek a neve kimaradt, kérje az irodában vagy drótpostán. 

PLÉBÁNIA ÜNNEPI NYITVATARTÁSA 

A plébánia hivatala a karácsonyi és az újévi ünnepek alatt csak 2 nap tart nyitva: december 27-én és 
január 3-án 9:00-től 15:30-ig. 
 
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:              120.00 

     Borítékban:              781.00 
     Adomány:              655.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 

December    22. 9:00 +Bérces Gyuláért - felesége 

               11:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  23. Nincs Szentmise 
  24. 0:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  25. 9:00   Magyar Otthon - Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

               11:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  26. 8:00  +Dr. Berczy Imréért - felesége 
  27. 8:00  +Joaquim Bras - ért - Angelina 

  28. 8:00   Fölgyógyulásomért -  Krajcic Rozália 



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 

_________________________________ 

 

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 15.) prédikáció: 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=wQeDGHZ20NI 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wQeDGHZ20NI

