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A mai ünneppel Egyházunk a család méltóságát dicséri. Jézus Krisztus 30 éven 
keresztül tapasztalta a Szűzanya és Szent Józsf szeretetét. Ezzel ő kinyilvánította 

nekünk, hogy a Szeretet forrása azt akarja, ogy elsősorban a családban tapasztaljuk 

meg és adjuk tovább az Ő szeretetét. 
 

ÉNEKEK:  Bevonulásra: 35, 1-2; Dicsőségre: 21; Felajánlásra: 32;  

Áldozásra: 18 és 23;  Mise végén: Fel nagy örömre 
 

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből (Sir3, 3-7. 14-17a). Azzal, hogy szeretjük és tiszteljük 
szüleinket, Isten akaratát teljesítjük. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (127. zsoltár szerint)  6. tónus 

 
Válasz: Boldog ember, ki féli az Urat, *aki az Úrnak ösvényén halad. 
 
Boldog mindaz, ki féli az Urat,* aki az ő útjain jár. 
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod. 
 
Boldog ember, ki féli az Urat, *aki az Úrnak ösvényén halad. 
 
Feleséged olyan lesz, mint a termő szőlőtő, *a te házad bensejében. 
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat. 
 
Boldog ember, ki féli az Urat, *aki az Úrnak ösvényén halad. 
 
Íme, ilyen áldásban részesül az ember, *aki féli az Urat. 
Áldjon meg az Úr Sionból, *hogy lásd Jeruzsálem jólétét életednek minden 

napján. 
 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (Kol3, 12-21). Az Istentől 
megtapasztalt szeretet serkent és segít bennünket a családban az egymás 
iránti minél nagyobb szeretetre. 

 
ALLELUJA! Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, Krisztus tanítása töltsön el titeket 

gazdagon. Alleluja! 
 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (2, 22-40). Szűzanya és Szent József teljesítik 

szülői kötelességüket, amikor bemutatják az elsőszülöttnek előírt 

áldozatot Jeruzsálemben. Az agg Simeon és az idős Anna 

özvegyasszony már a kisded Jézusban felismerik a Megváltót és a 
Szentlélektől ihletve jövendölnek. Miután a Szentcsalád visszatér 

Názáretbe, a gyermek Jézus növekedik bölcsességben és szeretetben 
Isten és az emberek színe előtt. 

 

 

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

 

A hétköznapokra kért miseszándékokat Misi atya privát módon mondja el a kért napon. 

 

Ünnepi miserend 

Dátum Nap  Időpont Gyónási 
lehetőség 

2020. dec. 31. 
 

csütörtök Hálaadó mise 18:00  17:30 órától 

2021. jan. 1. 
 

péntek Szűz Mária, Isten 
Anyja; Újév 

10:00    9:30 órától 

11:00   

 

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) 
MINDEN ALKALOMRA 

SZÉP AJÁNDÉK! 
Historia Domus (francia nyelvű) 
Szabó Erzsike konyhájából (magyar nyelvű) 
                                               Egységár: 10 $ 

Kiadványaink megvásárlásával a Magyarok Nagyasszonya Egyházközséget támogatják! 

 

Adományok a múlt héten: Perselyben:      47.00 $ 

                                              Borítékban: 1465.00 $ 

…………………………….Adomány:     3635.00 $ 
ISTEN FIZESSE MEG! 

 

 

MISESZÁNDÉKOK: 

December 27 

december 28. 

december 29. 

december 30. 

  

 

  

Híveink szándékaira  (a 11 órás misén) 

+Kúthi Erzsébetért - Andrási Ágnes és családja 

+Jacquim Brassért - Angelina 

+Galankó Rózsa szándékára 

 

 

 



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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