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Mi az ünnep mondanivalója? Habár ebben az evangéliumi részben az ember figyelmét könnyebben
megragadja a napkeleti bölcsek titokzatos alakja vagy Heródes zsarnoki személye, a mai ünnep
mégsem róluk szól, hanem Isten Fiának megjelenéséről az emberek között. A hívő embernek
szüksége van az ilyen ünnepekre is, hogy felfedezze hitének gazdagságát. Kétezer évvel Jézus
Krisztus születése után az ember könnyedén mondja, hogy karácsonykor Jézus Krisztus, a
Szentháromság második személyének megtestesülését ünnepeljük. A válasz már automatikus, de
kérdezzük meg önmagunktól: ez az esemény megváltoztatta-e gyökeresen az én életemet? Az idei
karácsony után szentebb vagyok-e, közelebb kerültem-e Istenhez, jobban szeretem-e Őt, mint
önmagamat? A mai ünnep egy új alkalom arra, hogy tekintetünket felemeljük a megtestesült Igére,
Jézus Krisztusra. Ő megjelent közöttünk, lealacsonyodott hozzánk, hogy mindannyiunk számára
hozzáférhetővé tegye Önmagát.
ÉNEKEK:

Bevonulásra: 43; Felajánlásra: 25; Áldozásra: 116; Kivonulásra: 41

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz42, 1-4. 6-7.).
Íme az én szolgám, akiben kedvem telik. A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának
képében beszél a Messiásról, akinek küldetése minden néphez szól. Különös erénye az lesz,
hogy reményt, bátorítást ad: a megrokkant nádat nem töri le, hanem felegyenesíti. Az
apostolok még jobban hittek a győzelemben, mert tudták, hogy Jézus nem szolga, hanem a
Fiú, aki az Atya elismerő nyilatkozatával indult el küldetésének teljesítésére.
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6.) 4g. tónus

Válasz: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne és nem félek.
Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom.
Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
A népek közt hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő
neve.
Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (1 Jn 5, 1-9).
A Lélek, a víz és a vér tanúskodnak Jézusról. Az apostol a hitet a világ fölötti győzelemnek
mondja. Jézus maga is így nyilatkozott: Én legyőztem a világot. Arról a hitről van itt szó,
amely a mulandó mellett meglátja az örökkévalót, a földi mellett a mennyeit, a gyűlölet
mellett a szeretetet, a halál mellett a feltámadást. Ez a hitünk Isten kifejezett tanúskodására
épül, amely Jézus életét végigkísérte.
ALLELUJA: Alleluja. Alleluja. Amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: *
Íme, az Isten Báránya. Alleluja. 6. tónus
EVANGÉLIUM
Szent Márk könyvéből (Mk 1, 7-11). A mennyei Atya tanúsítja, hogy Jézus
az ő szeretett Fia. Amíg Mária Jézus földi megjelenésének, az emberré levésnek az eszköze
volt, addig Keresztelő János Jézus nyilvános működését vezette be kettős tanúságtétellel. Az
egyik az volt, hogy Jézust a próféták fölé emelte. Ő, bár az utolsó és legnagyobb próféta,
mégsem méltó arra, hogy a szolga feladatát, a saru levételét elvégezze mellette. A másik
tanúskodás arra vonatkozik, hogy Jézus majd a Szentlelket árasztja ki benne hívőkre. Új
lelkületet ad azoknak, akik benne hisznek, belülről szenteli meg őket.

Az állami rendelkezések értelmében a vasárnapi szentmisék elmaradnak
2021. január 10-től február 8-ig. Ha változás történik a rendelkezésekben,
értesítjük Önöket!

Misi atya január 7-én visszatért Szatmárnémetibe, plébániájára. Köszönjük, hogy az ünnepeket
velünk töltötte. Reméljük, hamarosan visszatér.

A virtuális első pénteki imádságot kivételesen szombaton, január 9-én tartjuk. Aki szeretne
bekapcsolódni, vegye fel a kapcsolatot Visky Enikővel (514-647-2643).

A hétköznapokra kért miseszándékok a vasárnapi mise keretében lesznek elvégezve.


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 kiadványainkat megvásárolhatják a mise után:
Historia Domus (angol nyelvű)
Historia Domus (francia nyelvű)
Szabó Erzsike konyhájából (magyar nyelvű)
Egységár: 10 $

MINDEN ALKALOMRA
SZÉP AJÁNDÉK!

Kiadványaink megvásárlásával a Magyarok Nagyasszonya Egyházközséget támogatják!
Adományok a múlt héten:
Uj év: Persely
66.00
Borítékban 585.00
Vasárnap: Persely
43.00
Boriték
670.00
Adomány
1,095.00
MISESZÁNDÉKOK:
Január 10.

ISTEN FIZESSE MEG!

Híveink szándékaira (11 órai misén)

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)

FOYER HONGROIS INC.
Kati Udvarhelyi

MAGYAROK NAGYASSZONYA
EGYHÁZKÖZSÉG

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

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

KATALIN SIMON
PRESIDENT

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

HUNGARIA

PLÉBÁNIAI HIVATAL
kedd: 10:00 - 15:00
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

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!”

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!

(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

