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Lukács evangéliumában olvashatjuk, hogy a megszületett Krisztus „az
ellentmondás jele lesz.” A Messiás születésének hallatára, a választott nép
vezetősége megrémült, hiszen hatalmukat féltették. A pogányok vezetői
viszont hittel felkeresték a kisded Jézust, és imádták Őt. A világ még ma is
ebben a kettőségben szenved: hódolni Istennek vagy elvetni Őt. A világ
elfordul Istentől, és Lucifer módjára, a saját hatalmát keresi és védi. Nekünk
azonban minden embert az egy és igaz Istenhez, a Megváltóhoz el kell
vezetnünk, hogy minden ember üdvözüljön.
ÉNEKEK: Bevonulásra: 43; Felajánlásra: 25; Áldozásra: 23; Kivonulásra: 41
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz60, 1-6). Izajás próféta a fogság alól
felszabadított néphez intézte szavait. Az Úr betartotta ígéretét és
felragyogtatta dicsőségét a nép felett. Ezért minden nemzet felkeresi
Jeruzsálemet, mert látni akarják Isten fényét.
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (71, 2. 7-8. 10-13) 5. tónus
Válasz: Hódoljon előtted, Istenem, *a föld minden nemzete!
Istenem, ítéletedet add át a királynak,* és igazságodat a király fiának,
Hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden
szegényen!
Hódoljon előtted, Istenem, *a föld minden nemzete!
Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, * míg csak a hold meg
nem szűnik;
Uralkodik tengertől tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig.
Hódoljon előtted, Istenem, *a föld minden nemzete!
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef3, 2-3a 5-6). Szent
Pál Isten kegyelmében részesedett, a nemzetek javára, hogy hirdesse
Jézus örömhírét: minden nép – még a pogányok is – az üdvösségre
hivatott.
ALLELUJA:

Alleluja. Alleluja. Láttuk napkeleten csillagát, * és eljöttünk, hogy
hódoljunk az Úr előtt. Alleluja. 2. tónus

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt2, 1-12). Heródes király lelke megrendült,
amikor a három napkeleti bölcsek a Messiás tartózkodási helyéről
érdeklődtek. Heródes csupán félelemből akarta megtalálni a
megszületett Megváltót. A három király viszont őszinte hódolatát akarta
kifejezésre juttatni.


Vasárnapi szentmisék: 10:00 és 11:00 óra. Gyónási lehetőség 9:00 órától.
Kérjük, hogy előre jelezzék részvételi szándékukat a vasárnapi misén
Edvi Panninál (514-626-7092).

A hétköznapokra kért miseszándékokat Misi atya privát módon 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, jóságosJézus, 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.


Az egyházközség 2020 évi zárásához 2021. január 10-ig fogadunk el adományokat. Ha valaki
szeretné kiegészíteni 2020. évi adományát, kérjük, hogy vegye figyelembe ezt az időpontot


A következő kiadványainkat megvásárolhatják a mise után:
Historia Domus (angol nyelvű)
MINDEN ALKALOMRA
Historia Domus (francia nyelvű)
Szabó Erzsike konyhájából (magyar nyelvű)
SZÉP AJÁNDÉK!
Egységár: 10 $
Kiadványaink megvásárlásával a Magyarok Nagyasszonya Egyházközséget támogatják!

Adományok a múlt héten:
Karácsony: Persely
169.00
Borítékban 1,415.00
Vasárnap: Persely
59.00
Boriték
330.00
Adomány
1,090.00

ISTEN FIZESSE MEG!


MISESZÁNDÉKOK:
Január 3.
Január 4.
Januar 5.
Január 6.

Híveink szándékaira (11 órai misén)
Brady Máriáért – Babos Christian
+Arany Steve-ért – Atany Péter
+Galankó Rózsa szándékára

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

URUNK MEGJELENÉSE
VÍZKERESZT

2021. január 3.

FOYER HONGROIS INC.
Kati Udvarhelyi
gestionnaire

SERVING THE MONTREAL HUNGARIAN
COMMUNITY
PO BOX 442 WESTMOUNT STATION
WESTMOUNT, QC H3Z 2T5

MAGYAROK NAGYASSZONYA
EGYHÁZKÖZSÉG

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

KATALIN SIMON
PRESIDENT

ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS OUR
LADY OF HUNGARY CHURCH
HETI ÉRTESÍTŐ
PIERANGELO PATERNIERI plébános

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,

PLÉBÁNIAI HIVATAL
kedd: 10:00 - 15:00
szerda: 10:00 - 15:00

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!

Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek
születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te,
ó, Isten! Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!
Zsolt 90,1-2.12

„Senkit se eresszetek útjára úgy, hogy jobbá és boldogabbá ne tennétek!”
(Kalkuttai Szent Teréz anya)

Cím
Tel.:
Fax:
Email:
Honlap:

90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4
514 387 9503
514 387 8912
magyarplebania@videotron.ca
www.magyarplebania.com

