
LIII. évf. 49. szám              ADVENT 1. VASÁRNAPJA             2016. november 27.  

Az első adventi prefáció igen jól összefoglalja Urunk eljövetelének fokozatait. Első eljövetelekor magát 
megalázva testet öltött… amikor dicsőséges fényben újra eljön… most ígéretében bízva várunk. Tehát 
három eljövetelről van szó. A három eljövetelt így összegezhetjük: Urunk eljövetele a múltban, a 
jelenben és a jövőben. A múltban, amit karácsonykor ünnepelünk. A jelenben, amiben a szentmisén 
és a szentáldozásban részesedünk. A jövőben, amelynek pontos időpontját nem tudjuk. Ő maga 
mondja a mai evangéliumban „Legyetek hát készen, mert abban az órában jön el, amelyikben nem is 
gondoljátok!”.   

ÉNEKEK:  Bevonulás: 9;      Felajánlás:11;    Áldozás: 134;    Kivonulás:1. 

OLVASMÁNY  Izajás próféta könyvéből (Iz2, 1-5). Egybegyűjti az Úr a nemzeteket Isten 
országának örök békéjére. A próféta nehéz időkben szól népéhez, amikor az 
egész nemzeti lét veszélyben forog és sokan kételkedek, hogy Isten megtartja-e a 
szövetségbe foglalt ígéretét. A próféta azt mondja, hogy Isten ígérete a végső 
időkre is érvényes. Sion hegye itt előképe Isten uralmának. A kinyilatkoztatás túl 
fog terjedni az ószövetségi népen. Áthatja a világ népeit, és meghozza nekik az 
üdvösség békéjének ígéretét. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (121, 1-2. 3-4a. 8-9)  7. tónus 
 

Válasz: Isten házába indulunk,* örömtől dobban a szívünk. 
 
Örvendtem, mikor azt mondták nékem,* az Úr házába megyünk. 
Íme, itt állnak lábaink * kapuid előtt Jeruzsálem! 
 
Isten házába indulunk,* örömtől dobban a szívünk. 

 
Jeruzsálem város jól megépült, * részei egymáshoz illenek. 
Az Úr Izraelnek törvénybe adta, * hogy ott nevére áldást mondjanak. 
 
Isten házába indulunk,* örömtől dobban a szívünk. 

SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm13, 11-14). Üdvösségünk 
közel van. Krisztussal és a megváltással elérkezett az üdvösség ideje. Az 
ószövetségi várakozás és tapogatózás helyett itt van a nappali világosság. 
Felismerhetjük Isten üzenetét és erkölcsi követelményeit. A hitből való élet olyan, 
mint az álomból való ébredés. Az erkölcsi törvény megvalósítása a Krisztusba való 
beöltözés, vagyis lelkületének és tetteinek követése. A mi adventünk előkészület 
az örök életre.  

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja.  Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, *és 
üdvösségedet add meg nékünk. Alleluja. 1. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt24, 37-44). Virrasszatok, hogy készen álljatok! Az 
evangélium hirdetésére mindig szükség van, mert az emberek könnyen elmerülnek 
a mindennapi, földi gondokban. Isten ugyan figyelmeztet csapásokkal és kegyelmi 
ösztönzéssel, de az Egyháznak tudatosan állandósítania kell a virrasztást. Az itt 
hangoztatott ébrenlét nem puszta várakozás, hanem buzgólkodás a 
kötelességteljesítésben és jótettekben. A két-két emberre való hivatkozás a mezőn 
és a malomban a figyelmeztetés súlyosságát emeli ki, s nem azt akarja mondani, 
hogy az emberiség fele üdvözül, a másik fele elkárhozik.  

Ünnepek a hét folyamán: November   30.  szerda 
December   02. péntek  
December   03. szombat 

Szent András apostol 
Szent Lúciusz 
Xavéri szent Ferenc 

A Szent Erzsébet Nőegylet köszöni minden tagnak, önkéntes segítőinek és a cserkészeknek a 
sok munkájukat, hogy sikeressé tettékt a Jubileumi ünmnepüket! 
Advent  4 vasárnapján  4 vasárnapos lelkigyakorlatot tartunk Szabolcs atya vezetésével: 
2016. november 27. Advent első vasárnapja - Legyetek éberek! 

2016. december 4. Advent második vasárnapja, Keresztelő János működése 

2016. december 11. Advent harmadik vasárnapja Végre itt az idő, vagy még mindig nem? 

2016. december 18. Advent negyedik vasárnapja József, az igaz ember 

A Kurátor Testület újra megszervezi hagyományos Hurka-kolbász vásárát. Aki rendelni szeretne, az 
megteheti Incze Kláránál (514-695-9663) és Halász Gábornál (514-488-4523) vasárnap, november 27-ig. 
A megrendelt árut november 30-án, szerdán 17:00 és 20:00 óra között, december 2-án, pénteken 
17:00 és 20:00 óra között, december 3-án, szombaton 10:00 és 17:00 óra között, illetve vasárnap a 
szentmisét követően lehet átvenni. Köszönjük! 
SZALONCUKOR-VÁSÁR A MONTREÁLI MAGYAR ISKOLÁBAN. Egységár csomagonként 10 $. 
Rendelés telefonon (514-486-7620), face-book üzenetben vagy emailben (tundetorok@sympatico.ca). A 
szaloncukor átvehető szombatonként iskolaidőben vagy vasárnap a szentmise után. 
A rászorulóknak vasárnaptól nem romlandó ételeket gyűjtünk a templomajtóban elhelyezett 
dobozban, vagy elfogadunk pénzbeli adományt is erre a célra. Ha valaki ismer olyan családokat vagy 
egyedülálló személyeket, akiken ez segítene, kérjük, jelezzék a plébánián. 
Az év vége közeledtével ne feledkezzünk meg az egyházi hozzájárulásunk rendezéséről, hisz ez 
feltétele annak, hogy szavazati jogot nyerjünk az egyházi közgyűlésben. Ennek lehetősége most is megvan 
a szokott módon az irodában vagy postai úton. 
A Gondnoki Tanács felhívja a kedves Hívek figyelmét, hogy közgyűlésünket november 27-én a 
szentmisét követően tartjuk. Mivel két képviselőnek  lejárt a mandátuma, ezért új tagokat kell 
választanunk a Tanácsba, és a 2017-os költségvetést hagyjuk jóvá.  

November 30-án, szerdán 19:30-kor Összvezetőségi gyűlés lesz, melyre az egyesületek vezetőit és 
két kijelölt tagját várjuk. 
Vasárnap, december 3-án ifjúsági szentmise lesz, amelyen az ifjúsági együttesünk zenélni fog. 
Ugyanezen a napon tartjuk meg Szent Miklós emléknapját.  A hírek szerint, Szent Miklós a 
szentmisére el fog látogatni.  Minden gyermeket szeretettel vár!!! 

Loyolai Szent Ignác napi imája 
Krisztus lelke, szentelj meg engem!  Szent sebeidbe rejts el engem! 
Krisztus teste, üdvözíts engem!   Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! 
Krisztus vére, ihless meg engem!  A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! 
Krisztus oldalából folyó víz,   Halálom óráján hívj magadhoz engem! 
moss tisztára engem!    Add, hogy eljussak hozzád, 
Krisztus kínszenvedése,    és szentjeiddel dícsérjelek téged, 
erősíts meg engem!    mindörökkön-örökké. Ámen. 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!  

 
ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:    Perselyben:                 371.00  
                                                                        Borítékban:                  1,131.10 
       Heti adományok:             425.00 
         ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

November  27.   9:00  +Tóth, Pandúr, Bódi családért - családjuk 
    11:00    Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
   28.              Nincs szentmise 
   29   8:00 +Nagyszülőkért – Molnár család 
   30.   8:00 +Faragó Gyuláért – Faragó Isván 
December  01.   8:00 +Szülőkért – Molnár család 
   02.   8:00 +Szeretteimért – Rácz László 

   03.   8.00 +Bürgerné Györgyiért – Colleagues of Bernadett Bürger

mailto:tundetorok@sympatico.ca


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

Hálából SZENT JÚDÁS TÁDÉ  
SAINT JUDE THE APOSTLE                                                          SAINT 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) 

Dr. JUDY HORVATH, D.D.S. - FOGORVOS 

Centre soins du sourire

  
Smile Care Centre

 
        Családi és esztétikus fogászat   

Family & esthétique dentistry                               

5 1 4 . 8 9 4 .9 4 4 9  
www.montreal-west-island-dentist.ca  
4230 boul. St-Jean, suite 203 D.D.O. H9H 3X4 

 
 
 

www.vosdentistes.com 

Dr. Elena Strobach D.M.D.     /        Dr. Erwin Strobach D.M.D. 

Chirurgien dentist / dental surgeron 

Tel: 514-303-3132      235 Boul. De la Cote Vertu, bureau 101 
Montréal (Ville Saint-Laurent), Qc. H4N 1C8 

 
23 heures services d’urgence                 Stephan Szoke  
Kis és nagy munkák                                    président 

Steve Electrique 

Industriel - Commercil - Résidentiel 

740 Harvard, Chomedey                           Tél: 450-688-5983 

Laval Qc H7W 3P7                                   Fax: 450-682-0433 

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 
Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

 
Maison Funéraire Blythe Bernier 

                  Blythe Bernier Funeral Home 
 

940 Ogilvy 
Montréal, Québec, H3N 1P4 

514-495-8082 
www.mountroyalcem.com 

            Placements CIBC inc. 
Sherbrooke et Victoria 

4854, Rue Sherbrooke Ouest 

Andrea Namts                  Westmount, QC H3Z1H1 

Spécialiste en services financiers   

Beszélek magyarul               Tél.:  514-482-4999 #348 
                                                Téléc.:514-482-4760 

  andriana.namts@cibc.com 

Microscopes 
R á c z  L á s z l ó  
In-Service, Réparation et Nettoyage 

845 Daladier, Laval, Qc 
H7X 2M2                                       450-689-1543 

 

Információért – for information:  Anthony Horváth (514) 867-2272 

Eseményeink ez év végéig 
 
November 20.  Szent Erzsébet ebéd – 60. évforduló 
December 1-3.  Hurka – kolbász vásár (Kurátor Testület szervezésében) 
December 4.   Szent Miklós ünnepe és Magyar gyermekek karácsonya 
December 24.  Karácsony – Szenteste és éjféli mise  
December 31.  Hálaadó szentmise – Szilveszteri bál 
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MAGYAROK NAGYASSZONYA EGYHÁZKÖZSÉG 
ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS – OUR LADY OF HUNGARY CHURCH 

HETI ÉRTESÍTŐJE 

 
LICSKÓ SZABOLCS, plébános 

 
 

 
   PLÉBÁNIAI HIVATAL 
         keddtől csütörtökig 9:30 –15:30 

 
   SZENTGYÓNÁS 
   Magyarok Nagyasszonya Templom: 
         minden szentmise előtt fél órával 
         7:00 órától minden első pénteken 
   Magyar Otthon: 
         8:30-tól minden hónap első vasárnapján 

 
   SZENTMISÉK 
    Vasár- és ünnepnap:  
         9:00 Magyar Otthon 
       11:00 Magyarok Nagyasszonya Templom 
    Hétköznap: 
          8:00 Magyarok Nagyasszonya Templom 

 
 
 

„Ha már a Haza messzetünt a ködben, maradjon meg a Kereszt és a Hit. 
Ez lesz a múltba süllyedt Otthon s az Újvilág között a drága híd.” 

(Tűz Tamás) 
 
 

Cím 90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4 
Tel.: 514 387 9503 
Fax: 514 387 8912 
Email: magyarplebania@videotron.ca 
Honlap: www.magyarplebania.com 

 

514.426.4228 
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

http://www.vosdentistes.com/
http://www.mountroyalcem.com/
mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/

