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Az év végén, vissza kell tekintenünk, és be kell látnunk, hogy egy igen nehéz évet tudunk 
magunk mögött. Egy olyan világot láttunk kialakulni, amely egyre inkább az „én” 
központúságra épül, a sötétség felé halad, és az Istentől elfordul. Az antikrisztus 
befolyásolása egyre hathatósabb, mert az emberek magukban keresik a boldogságot, nem 
pedig Istenben. De az új esztendőben előre kell tekintenünk, és csakis ez lehet a mi 
reményünk: az Ige testté lett, és közöttünk lakozott; Isten nem feledkezett meg népéről.  
 
ÉNEKEK:      Bevonulásra: 37;   Felajánlásra: 32;   Áldozásra: 23;  Kivonulásra: 306, 

284 
 
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz63, 7-9) 

 Dicsérjük Istent nagy jóságáért, 
 Amellyel elhalmozott minket.. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (112, 1-2. 3-4. 5-. 7-8.)  2. tónus 
 

Válasz: Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké! 
 
Dicsérjétek az Urat, ti, szolgái, * dicsérjétek az Úr nevét! 
Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké! 
 
Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké! 
 
Dicsértessék az Úr neve, * napkelettől napnyugatig. 
Fölséges az Úr minden nép fölött, * dicsősége magasabb az egeknél. 
 
Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké! 
 
Ki olyan, mint a mi Istenünk, † aki a magasságban trónol, * lehajol, hogy 
letekintsen az égre és a földre. 
 
Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké! 

 
Az elhagyottat a porból magához vonja, * fölemeli a szegényt a sárból, 
Hogy odaültesse a gazdagok közé, * népének gazdagjai közé. 

 
Legyen áldott az Úr neve * most és mindörökké! 

 
ALLELUJA: Alleluja.  

Nagyot művelt velem ő,aki Hatalmas, * ő, akit Szentnek hívunk.  
Alleluja. 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk1, 39-55). Magasztalja lelkem az Urat.  
 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG VEZETŐSÉGE NEVÉBEN 
KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK KEGYELMEKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT! 
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Az új év kezdetén, az ember sokszor fogadja, hogy javulni fog, jobb ember lesz, mint az 
elmúlt esztendőben. Az ember jó szándékkal indul neki az új évnek, de legtöbbször már 
az elején kudarcba fullad. Azonban Mária példája azt mutatja, hogy semmi rendkívülit 
nem kell tenni, hanem csak egyet kell teljesíteni: Istenre figyelni, és az Ő akaratát 
teljesíteni, hiszen így változik meg életünk. Adjuk oda életünket Istennek már az év 
elején, hogy egy új és szebb világot építeni tudjunk. 
 

ÉNEKEK: Bevonulásra: 39;  Felajánlásra: 35;  Áldozásra: 29;  Kivonulásra: 306, 
284 

 

OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből (Szám6, 22-27). Azt kéri Mózestől, majd 
Áron főpaptól, hogy hívják le Isten nevét a népre. Így a nép Isten 
áldásában fog részesedni.  

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (66, 2-3. 5. 6 és 8)  5. tónus 
 

Válasz: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket. 
 

Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket,* ragyogtassa fel 
arcát fölöttünk. 
Hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes 
nemzetek. 

 
Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket. 

 
Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, † mert igazságosan ítéled a 
népeket,  * és te vezérled őket a földön. 
Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * dicsőítsenek az összes 
nemzetek. 

 
Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből (Gal4, 4-7). Isten 
szeretete által az ember a szeretetre lett teremtve. A bűn által viszont 
az ember mégis szolga lett. De Isten emberré lett, közöttünk lakozott 
és feljogosított arra, hogy Istent újra Atyának szólítsuk. Általa mi újra 
a szeretet szabadságában élhetünk.  

 

ALLELUJA: Alleluja. Alleluja. Sok ízben szólt prófétái által az ősatyákhoz 
egykor az Isten: * végül a beteljesedés napjaiban Fia által szólt 
hozzánk. Alleluja. 6. tónus  

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk2, 16-21). Mária mindvégig hűséges volt 
Istenhez, és önmagát adta neki; semmit nem várt viszonzásul. Isten 
mégis megajándékozta őt az Istenanyasággal. Mária ekkor is 
mindent szívébe vésett, és gyakran elgondolkodott felette. 

 



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: 10:00-15:00 

szerda: 10:00-15:00 

 

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 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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