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VIGÍLIA MISE; ÉJFÉLI MISE

2020. december 24.

Karácsony fénye: Karácsony lényegét nem a családi ünneplés, az ajándék, a békesség fejezi ki,
hanem a Világ világosságának születése. Két nagy középkori teológus vitatkozott azon, hogy
miért testesült meg Jézus. Aquinói Szent Tamás azt állította: azért, hogy a bűnbeesett embert
megváltsa és az Atyát kiengesztelje. Duns Scotus, ferences hittudós ezzel szemben azt mondta:
Jézus akkor is eljött volna a földre, ha nincs bűn és nincs szükség a megváltásra. De hát abban az
esetben mi lett volna Jézus feladata? Emberi ajkával adta volna meg Istennek a méltó hódolatot.
Másrészt igazolta volna, hogy az emberi élet annyira értékes, hogy méltó az Isten számára is azt
magára venni. Ma már egyértelműen állíthatjuk: Duns Scotus közelebb jár az igazsághoz. A
Betlehemben kigyulladt csillag fénye tehát jelzi az ember nagyságát.
ÉNEKEK: Bevonulás: 25; Dicsőség: 21; Felajánlás: 23; Áldozás: 29; Fel nagy örömre;
Kivonulás: 32.
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz9, 1-3. 5-6). Izajás próféta Messiás-jövendölésében
közvetíti a nép örömét és a Megváltó feladatát. A Messiás összetöri a
sanyargató botját, és az igazság és a jog uralkodni fog általa.
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OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz52, 7-10). Az Úr felszabadította Izrael népét a
fogság alól. Felemelte karját a világ színe előtt, és megmutatta hatalmát. A nép
ujjong, hiszen az Úr nem hagyta őket cserben.
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (97, 1. 2-6) 6. tónus
Válasz: A föld minden határa látta* üdvözítő Urunknak jóságát.

Válasz: Ma született a Megváltónk *az Úr Jézus Krisztus.

Zengjetek az Úrnak új éneket,* csodálatra méltó, amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával.

Énekeljetek az Úrnak új éneket, *minden föld az Úrnak énekeljen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét *napról napra hirdessétek üdvösségét.

A föld minden határa látta* üdvözítő Urunknak jóságát.

Ma született a Megváltónk, *az Úr Jézus Krisztus.

Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.

Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, *és csodatetteit minden népnek.
Örvendjen az ég, a föld ujjongjon, *zúgjon a tenger, és ami betölti.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből (Tit2, 11-14). Isten szolidaritást
vállalt az emberrel, és megmutatta üdvözítő szándékát és kegyelmét. Szent Pál
hangsúlyozza, hogy mindaz beteljesedjen, az embernek szakítani kell az
istentelenséggel, és becsületes életet kell élnie.
ALLELUJA:

† Üdvözítő született ma
nekünk, * a Messiás, a mi Urunk. Alleluja. 10. tónus
Alleluja. Alleluja. Nagy örömet hirdetek nektek,

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk2, 1-14). A várva várt Messiás egyszerű jászolban
született. Az Úr angyala pedig pásztoroknak vitte az örömhírt: Isten akarata
beteljesedett, és a Megváltó világra jött.
AZ EGYHÁZKÖZSÉG VEZETŐSÉGE NEVÉBEN KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK BÉKÉS ÉS
KEGYELMEKBEN GAZDAG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET


2020. december 25.

ÉNEKEK: Bevonulás: 25; Dicsőség: 21; Felajánlás: 23; Áldozás: 29; Fel nagy örömre;
Kivonulás: 32.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (95, 1-3. 11-12. 13) 11. tónus

Ma született a Megváltónk *az Úr Jézus Krisztus.

KARÁCSONY- ÜNNEPI MISE

„Az ige testté lett, és köztünk lakott.” A legtöbb család számára karácsony egy különleges
közelség napja. Ezt az időt egymással töltjük. Azt is tudjuk, hogy Isten közel van. Ő az a
„Valaki”, aki egyesít minket a szeretetben. Mi bámulatba ejtő csendben szemléljük a Kisded
Jézust. A karácsonyi izgatottság és az érzelmeink közepette nem tehetünk mást, csak állunk és
csodálkozunk: Istenem, engedd, hogy karjaimba vegyelek és átöleljelek! Ebben van a közelség
csodálatos titka. Ebben fejeződik ki a leginkább minden emberi közelség. Ez Isten
kezdeményezése. Testté lett. Köztünk lakott. Engedem magam közel kerülni Krisztushoz?
Engedem neki, hogy szeressen? Engedem magamnak, hogy szeressem?

A föld minden határa látta* üdvözítő Urunknak jóságát.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a Zsidókhoz írt leveléből (Zsid1,1-6). Szent Pál a
zsidókhoz fordul, és az ószövetségi prófétákra utalva rámutat arra, hogy az Úr
több ízben szólt a választott néphez. Krisztusban pedig beteljesedett az, amit
isten megígért. Jézus elsősorban Isten fia, aki előtt inden , még az angyalok is
leborulnak.
ALLELUJA:

Alleluja. Alleluja. Fölragyogott ránk a szent nap. † Jöjjetek, nemzetek, és
imádjátok az Urat, * mert ma nagy fényesség szállt le a földre. Alleluja. 5.
Tónus

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn1, 1-18). Kezdetben volt az Ige, Isten második
személy, Isten fia. Ő az, aki által minden lett. Ő a világosság, aki azért testesült
meg, hogy az embereket a sötétségből elvezesse a világosságra. Az ember
általa nyert kegyelmet, és rátalált az Igazságra.
AZ EGYHÁZKÖZSÉG VEZETŐSÉGE NEVÉBEN KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK BÉKÉS ÉS
KEGYELMEKBEN GAZDAG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET


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

2020. december 24-25

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)

FOYER HONGROIS INC.

MAGYAROK NAGYASSZONYA
EGYHÁZKÖZSÉG

Kati Udvarhelyi
gestionnaire

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

ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS OUR
LADY OF HUNGARY CHURCH

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

KATALIN SIMON
PRESIDENT

HETI ÉRTESÍTŐ
PIERANGELO PATERNIERI plébános

HUNGARIA

PLÉBÁNIAI HIVATAL
kedd: 9:00 - 14:00
szerda: 10:00 - 15:00

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

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

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!

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

