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A dolgok változnak. Ahogy az emberek rácsodálkoztak a templom fizikai szépségére, úgy 
minket is elvarázsolhat a világ múlandó kincseinek csillogása. Az idő, a tapasztalat és a hitünk 
megtanít minket arra, hogy a dolgok és velük együtt a kapcsolatok is változnak. Egymáshoz 
fűződő kapcsolataink sosem állandóak; vagy szorosabbra fűződnek, vagy megkopnak, 
esetleg megszakadnak. Ez igaz a Krisztussal való kapcsolatunkra is. Mindaz, amit teszünk, 
vagy közelebb visz az Ő Szentséges Szívéhez, vagy eltávolít tőle. 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 222;      Felajánlás: 150;    Áldozás: 116;    Kivonulás: 293. 
 

OLVASMÁNY  Malakiás próféta könyvéből (Mal3, 19-20a). Az utolsó ítéletkor felkél az igazság 
napja: Isten megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Malakiás próféta a 
babiloni fogság után működött. Szomorúan látta, hogy sem az elöljárók, sem a nép 
nem tanult Isten büntetéséből, és nem veszik komolyan Isten törvényét. Ezért 
hivatkozik az ítéletre, amely olyan kemény lesz, mint a tűz, amely elégeti az ágat 
és a gyökeret. Csak az állhat Isten színe elé, aki féli a nevét, vagyis teljesíti 
akaratát. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (97, 5-6. 7-8. 9a 9bc) 6. tónus 
 

Válasz: Eljön az Úr ítélni a földet,* igazságban ítéli az egész világot. 
 

Daloljatok az Úrnak citerával,* citerával és a zsoltárok szavával. 
Harsonákkal és zengő kürtökkel, * ujjongjatok az Úr és király előtt. 

 
Eljön az Úr ítélni a földet,* igazságban ítéli az egész világot. 

 
Zúgjon a tenger, és ami betölti, * a földkerekség, és akik rajta élnek. 
Tapsoljanak a folyamok, * és a hegyek is ujjongjanak az Úr színe előtt. 

 
Eljön az Úr ítélni a földet,* igazságban ítéli az egész világot. 

 
SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből (2Tessz3, 7-

12). Krisztus követője azt vallja: Aki nem akar dolgozni, ne is egyék! Az 
apostol saját példáját állítja azok elé, akik téves hitben várják a világ azonnali 
végét, Krisztus második eljövetelét, és tétlenségben töltik napjaikat. Ô maga nem 
akart mások kegyéből élni. Az evangélium hirdetése mellett megkereste a maga és 
kísérői mindennapi kenyerét. Mindenkinek igazi helytállással kell várni a számadás 
idejét. 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Nézzetek föl, és emeljétek föl fejeteket, * mert elérkezett 
megváltástok ideje. Alleluja. 5. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk21, 5-19). Semmi sem maradandó ezen a földön. 
Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül. A zsidók számára a templom Isten 
jelenlétének és a szövetség állandóságának a jelképe volt, ezért annak 
lerombolása egyenlőnek tűnt számukra a világ végével. Jézus ebből a tévhitből 
vezeti ki az apostolokat. A templomot lerombolják, mert benne mint Messiásban 
nem hittek, és nem ismerték fel benne a Megváltót. A bajt még növelni fogja az 
álmessiások fellépése. Az Egyház számára feladat marad a történelmi idő, 
amelyben hirdetnie kell az evangéliumot, és a Szentlélek segítségével tanúságot 
kell tennie Krisztusról. 

Ünnepek a hét folyamán: November   13.  vasárnap 
November   17. csütörtök  
November 19. szombat 

Magyar szentek és boldogok 
Nagy Szt. Gertrúd 
Árpád-házi Szt. Erzsébet 

Meghívó: Challenge retreat (nov. 11-13.) Jó lehetőség felnőtt fiatalok számára (18-30), hogy részt 
vegyenek egy találkozón, amely katolikus hitük megismerésére, megosztására és abban való 

növekedésére szolgál. Több információért : www.montrealchallenge.ca. 

Meghívó: November 20-án az Erzsébet Nőegyesület fennállásának 60. évfordulója alkalmából 
szeretettel meghívja Önt ünnepi ebédjére a Mindszenty terembe a 11 órai szentmisét követően. A 
jegyek csak elővételben rendelhetők november 9-ig: Kalapáti Évánál (514-486-6505), Répási 
Erzsébetnél (450-963-0723), Csombó Zsuzsánál (514-489-4129), valamint a plébánián (514-387-9503). 
A  jegyárak: $35 a felnőtt ,10$ a gyermek (6-12 év). Szeretettel várunk mindenkit! 

November 22-én, kedden 19:30-kor a Hatos Tanács gyűlést tart. Minden tagot szeretettel várnak! 

November 16-án, szerdán 19:30-kor a Kurátor Testület gyűlést tart. Minden tagot szeretettel várnak! 

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 nov. 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.   
A jelöltség elnyerésének feltételei:Jelölt lehet, aki római katolikus, magyarul beszél, s aki a jelöltséget 
írásban elfogadta, melyet egy jelölő és egy támogató aláírásával hitelesített. Kérjük, hogy nov. 24., 
csütörtökig juttassák el hozzánk a fentiek szerint elkészített jelölést. Köszönjük. 

 

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:                 62.00  
                                                                        Borítékban:                   650.00 
       Heti adományok:           150.00 
                ISTEN FIZESSE MEG! 

 
 

MISESZÁNDÉKOK: 
November  13.   9:00  +Tóth Pandúr és Bodi családért - Családjuk 
    11:00    Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

   14.              Nincs szentmise 

   15   8:00 +Krifaton Lászlóért - Családja 
   16.   8:00 +Tamás Istvánért - Családja 
   17.   8:00 +Hegede Istvánért - Felesége 
   18.   8:00 +Torma Nagy Erzsébet – Juhász Julianna 
   19.   8.00 + Kocsis Pityuért - #2 mom 

http://www.montrealchallenge.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/

