
LVII. évf. 49. szám   ADVENT 2. VASÁRNAPJA           2020. december 6. 
 
Adventi útkészítés: Óvodás kisfiú elcsavargott otthonról. Az ajtó becsapódott, kulcs nem volt nála. 
Először élvezte a kötetlenséget. Ment kirakattól kirakatig. Estére kijutott a város szélére. 
Megéhezett, fázott, félt a sötéttől. Leült egy kőre és sírni kezdett. Egyszer csak vállára tette valaki a 
kezét. Nagytestvére talált rá. „Add a kezed – mondta –, nekem van kulcsom. Ismerem a hazavezető 
utat. Megkérem apát, engedje el a büntetést.” Boldogan vitte haza otthonukba. Az emberiség a 
bűnnel elszakadt a Mennyei Atyától. Sötét és kilátástalan dermedtségbe, „istentávolba” került. Isten 
azonban utánunk küldte „nagytestvérünket”, Jézust. Ő ismerte a hazavezető utat. Kulcsa is volt. Az 
Atyát is kiengesztelte. Adventi feladatunk: az Úr vezetésével rátalálni a hazavezető útra. A 2. 
adventi vasárnap olvasmányai mind az útkészítésről szólnak. 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 220;          Felajánlás: 230;        Áldozás: 113;        Kivonulás: 306. 

OLVASMÁNY  Izajás próféta könyvéből (Iz40, 1-5. 9-10). Készítsük az Úr útját a magunk és 
embertársaink szívében! Miután a választott nép elszenvedte méltó 
büntetését, joga volt az ujjongásra. Felkiáltott a nép, mert tudta, hogy a 
bűnbánat után a vigasztalás ideje eljön. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (84, 9ab-10. 11-12. 13-14)  1. tónus 
 

Válasz: Uram, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet,* és üdvösségedet 
add meg nékünk! 
 
Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem,* mert népének és szentjeinek 
békét ígér. 
Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, * hogy országunkba dicsőség 
költözzék. 
 
Uram, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet,* és üdvösségedet add meg 
nékünk! 

 
Irgalom és hűség egymásra lelnek, * csókot vált az igazság és a béke. 
A földből a hűség kisarjad, * és az igazságosság tekint le az égből. 
 
Uram, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet,* és üdvösségedet add meg 
nékünk! 

SZENTLECKE Szent Péter apostol második leveléből (2Pét3, 8-14). Mi új eget és új földet 
várunk. A nép türelmetlenül várta az Úr második eljövetelét. Péter viszont 
türelemre szólította őket. Kérte őket, hogy a várakozási időszakot bűnbánattal 
töltsék, nehogy váratlanul érje őket az Úr eljövetelének napja. 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja.  Készítsék elő az Úr útját! † Egyengessétek ösvényét, * és 

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

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk1, 1-8). Keresztelő János hirdeti: Tegyétek 
egyenessé az Úr ösvényeit! Márk evangéliuma Izajás próféta jövendölésével, 
azaz Keresztelő János eljövetelével kezdődik. Az ő feladata, hogy hirdesse az 
Úr eljövetelének idejét. A népet pedig a bűnbánat útjára helyezze, hogy így 
várják az Urat. 

 

Ünnepek a hét folyamán: december 6. vasárnap 

december 8. kedd 

Szt. Miklós 

Szeplőtelen fogantatás ünnepe 
 

 
Értesítjük kedves Híveinket, hogy Krisztus Király vasárnaptól Misi atya, ittléte idején, vasárnap 

két alkalommal mutatja be a szentmisét: 10:00 és 11:00 órai kezdettel. Kérjük, hogy előre 

jelezzék részvételi szándékukat Edvi Panninál (514-626-7092). 
 
A hétköznapokra kért miseszándékokat Misi atya privát módon, ZÁRT AJTÓK mögött mondja el 

a kért napon. 
 

Loyolai Szent Ignác napi imája 

Krisztus lelke, szentelj meg engem! 
Krisztus teste, üdvözíts engem! 
Krisztus vére, ihless meg engem! 
Krisztus oldalából folyó víz, moss tisztára engem! 
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!  

Szent sebeidbe rejts el engem! 
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! 
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! 
Halálom óráján hívj magadhoz engem! 
Add, hogy eljussak hozzád, 
és szentjeiddel dicsérjelek téged, 
mindörökkön-örökké. Ámen. 

 
A következő online ima 2020. december 4-én 20:00 órakor lesz. Jelentkezni Viski Enikőnél lehet 

(514-647-2643). 
 
Ez év decemberében a Kurátor Testület a korona-vírusra való tekintettel nem rendezi meg a 

szokásos decemberi hurka-kolbász vásárát. 
 
Kérjük Híveinket, hogy akik eddig még nem rendezték egyházközségi tagdíjukat a 2020. évre, 

fizessék be minél előbb (a családos tagdíj 75 $. az egyedülálló tagdíj 45 $). 

Azok, akik éves adományaikat szeretnék kiegészíteni adóvisszatérítési célból, 2020. december 

31-ig tegyék meg. Az adományt vasárnap külön borítékban vagy postai úton juttassák el a 

plébániára. 
 

A következő kiadványainkat megvásárolhatják a mise után: 

Historia Domus (angol nyelvű)............................10 $  

Historia Domus (francia nyelvű)..........................10 $ SZÉP KARÁCSONYI AJÁNDÉK! 

 Szabó Erzsike konyhájából (magyar nyelvű).......10 $ 

Kiadványaink megvásárlásával a Magyarok Nagyasszonya Egyházközséget támogatják! 

 

Adományok a múlt héten: Perselyben:    71.00 $ 

                                              Borítékban: 755.00 $ 

                                              Adomány:    780.00 $ 
ISTEN FIZESSE MEG! 

 

MISESZÁNDÉKOK: 

december 8. 

  

+Galankó Rózsa szándékára 

Híveink szándékaira 



Isten áldja meg támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.  

SAINT JUDE THE APOSTLEHálából SZENT JÚDÁS TÁDÉSAINT 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) 

 

 
 

SERVING THE MONTREAL HUNGARIAN 

COMMUNITY 
PO BOX 442 WESTMOUNT STATION 

WESTMOUNT, QC  H3Z 2T5 
KATALIN SIMON 

PRESIDENT 
 

FOYER HONGROIS INC. 

 

Kati Udvarhelyi 
gestionnaire 

 

2580 St-Jacques O. 
Montreal, Québec 

H3J 2M8 
Tél. : (514) 934-1777 
Fax : (514) 934-4848 

 

HUNGARIA 
             SOCIAL CLUB 
 

 

    3483 BOUL. ST. LAURENT 
    MONTRÉAL, QC. H2X 2T6 

    TÉL. : (514) 288-7966 

    FAX. : (515) 288-7993 

 

 

 

 

 

 

 

 

514.426.4228 
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

 

 

Ez a hirdetési felület 

bérelhető 

a templom javára. 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért 
 

Mennyei Atyánk, 
minden élet forrása! 
Küldd el Szentlelkedet, 
hogy az önmagát értünk feláldozó 
és az Oltáriszentségben 
velünk levő Krisztust felismerjük 
és egyre jobban szeressük! 
Ő Urunk és Mesterünk, 
barátunk és táplálékunk, 
 

orvosunk és békességünk. 
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét 
elvigyük minden emberhez. 
Add, hogy a készület ideje 
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 
egész hívő közösségünk, 
fővárosunk, népünk, 
Európa és a világ 
lelki megújulására szolgáljon! Ámen! 
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MAGYAROK NAGYASSZONYA 
EGYHÁZKÖZSÉG 

ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS OUR 
LADY OF HUNGARY CHURCH 

 
HETI ÉRTESÍTŐ 

PIERANGELO PATERNIERI plébános 
 

PLÉBÁNIAI HIVATAL 

    kedd:  9:00 - 14:00 

 szerda: 10:00 - 15:00 

 

A jászolban fekszik 
 

A jászolban fekszik, 
     de a világot tartja fenn; 
emlőkből táplálkozik, 
     de az angyalokat táplálja; 
pólyába takarják, 
     de halhatatlansággal 
     ruház fel bennünket; 
tejjel tartják, 
     de imádás hódol neki; 
nem talál helyet a szálláson, 
     de templomot épít magának 
     a hívők szívében; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

hogy ugyanis erős legyen a gyöngeség, 
gyönge lett az erősség. 

 
(Szent Ágoston) 

 

 
Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy  
mekkora szeretetet fektetünk az adásba. 

(Kalkuttai Szent Teréz anya) 

Cím 90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4 

Tel.: 514 387 9503 

Fax: 514 387 8912 

Email: magyarplebania@videotron.ca 

Honlap: www.magyarplebania.com 
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