
 
 
                    

 
 

Havas erdõk három õze, 
három csöndes õzikéje, 

öles hóban, lomha ködben 
elindult a szentmisére. 

Éjfél volt a havas erdõn, 
hûvös, bûvös téli éjfél, 
havas erdõk harom õze 

ballagott a csillagfénynél. 
Kis szívükben szomorúság, 

szép szemükben könnyû álom, 
öles hóban, lomha ködben 

ballagtak a holdvilágon. 
Messze volt az Isten-háza, 

hol a kisded várta õket, 
hûvös, bûvös téli éjen 
távol útról érkezõket. 

… 
-Végh György 

                       
 

 
 
 
              
A montreáli Magyarok 
Nagyasszonya Egyházközség 
mindenkit szeretettel vár az 
ünnepi idõszak szentmiséin 
 
2004. decemer 24-én szentmise 
19.30-kor és éjféli mise 24 órakor.  
 
2004. december 25-én szentmise 
10.30-kor  
 
2004. december 26-án a Szent 
Család Ünnepén, szentmise 10.30-
kor  
2004. december 31-én év végi 
háladó szentmise 19 órakor  
 
2005. január 1-én új évi szentmise 
10.30-kor  
2005. január 2-án (Vízkereszt), 
szentmise 10.30-kor 
 
Beszámoló a montreáli Magyar 
gyermekek Karácsonyáról 
 
2004. December 19-én került 
megrendezésre a hagyományos 
Magyar Gyermekek Karácsonya a 
montreáli Magyarok Nagyasszonya 
Egyházközség dísztermében. A 11 
órai ünnepi Szentmise után, a 
Montreáli Magyar Iskola tanulói, a 
tanárok, valamint a szülõk, 
nagyszulõk és rokonok együtt 
beszélgethettek az iskola által 
rendezett kötetlen ebéd során. Az 
ebédet követõen kezdõdött a Magyar 
Iskola karácsonyi mûsora. A 
programot a torontói Szent Erzsébet 
Egyházközség és plébánia-
templomból Montreálba látogató 
Jaschkó atya nyitotta meg. 
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Az iskola diákjai hagyományos 
betlehemi mûsorral, valamint 
versekkel és karácsonyi énekekkel 
ajándékozták meg a szülõket.   
   
    
Az utóbbi hetek során az osztályok 
keményen készültek és próbáltak a 
karácsonyi programra annak 
érdekében, hogy idén is szinvonalas, 
ünnepélyes mûsorral köszönthessék 
a monteáli magyar közösséget. 
Köszönet jár az összes tanárnak 
fáradhatatlan munkájukért és a 
szülõknek közremûködésükért, 
valamint külön elismerés az iskola 
elnökének, Ciamarra Júliának, a 
szép színpadi díszletért. Az iskola 
szereplése után a Gyöngyös Bokréta 
Népitánc-csoport gazdagította a 
mûsort elõadásával.   
     
A hagyományt követve, a programon 
jelenlévõ gyermekek mind 
részesültek egy kis karácsonyi 
ajándék-csomagban melyet Deák 
Ferenc atya, az egyházközség 
plébánosa osztott ki a mûsor utolsó 
felében. A program után pedig az 
iskola tanári kara számos tanulóval 
és szûlõvel együtt a Hungaria 
Társadalmi Klubban karácsonyi 
énekeket és verseket adott elõ a 
klub tagságának. Idén így zárta az 
elsõ félévét a Montreáli Magyar 
Iskola. Az új év elsõ tanítása napja 
2005. január 8.  
      

                     

 
Az óvóda 
 

 
Deák atya ajándékokat osztogat 
 

 
Mária és József 
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A három király (Magyar Iskola) 
 

 
A Montreali Magyar Iskola tanulói 
 

 
A Montreali Magyar Iskola tanulói 
 
 
 
 
 
 

 
A Montreáli Magyar Iskola 
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A Kanadai Magyar Hirlap missziója 
a közösségi kapcsolattartás és az 
aktuális valamint hasznos 
informaciók és kanadai közéleti 
hírek közlése. A Kanadai Magyar 
Hirlap jelenleg csak internetes 
formában jelenik meg, mivel 
rendszeres bevétellel nem 
rendelkezik. De az itt mejelenô 
irások egy része megjelenik a 
Magyar Krónika nyomtatott újság 
"Kanadai Híradó" címü rovatában.  
Egyházi, közösségi és egyéb non-
profit szervezetek hírei találhatók a 
honlapon. Magyar vonatkozású 
hireken kivül, idöközönként egyéb 
érdekes kanadai eseményekröl is 
adunk tájékoztatást.  A Hírlapban 
hetente jelennek meg új cikkek és a 
régi beszámolókat pedig az 
archivum tárolja. 


