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„Melyik a főparancs?” Az evangélium arról a párbeszédről számol be, amelyben Jézus azt 
mondja el, hogy a vallásos életben melyik a főparancs. A gyakorlati keresztény életalakítás 
számára nagyon fontos kérdés, hogy cselekedeteink irányításában melyik isteni törvény a 
legfontosabb. A párbeszéd a jeruzsálemi templom udvarán zajlik le. Ez a hely nagyon 
megfelelő erre a beszélgetésre. Ez az imádásnak és az Isten tiszteletének központi helye. 
Ezért nagyon alkalmas környezet annak a kérdésnek felvetéséhez, hogy a törvények közül 
melyik a leglényegesebb, melyik az első. 
 
ÉNEKEK:  Bevonulásra: 230;    Felajánlásra: 230;     Áldozásra: 118;      Kivonulásra: 

285. 
  

OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből (MTörv 6, 2-6). A már letelepült és tehetős nép 
folyton idegen istenek után fut. A vidék sokféle természet-istenségei 
vonzóbbak, mintsem az a nagy és komor Isten, aki kihozta Izraelt Egyiptomból. 
Ennek a süket népnek fülébe kell dörögni: "Halljad Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, 
az egyetlen Isten!" E szavakat a jámbor zsidó máig ismétli napi imájában. És 
mi? Készen vagyunk-e mi, hogy meghalljuk ezt és feleljünk? 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 17, 2–3a. 3a. tónus. 
      Válasz: Szeretlek, Uram, Istenem * én erősségem.  

 
  Szeretlek, Uram, Istenem * én erősségem.  
 Menedékem és sziklaváram, * szabadítóm te vagy, Uram. 

 
 Szeretlek, Uram, Istenem * én erősségem. 
 
  Istenem, segítőm, akiben remélek, * oltalmazóm, pártfogóm és üdvöm ereje. 
 Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, * és megszabadulok ellenségeimtől. 
 
 Szeretlek, Uram, Istenem * én erősségem. 
 

SZENTLECKE Zsidóhoz írt leveléből (Zsid 7,23-28) Jézus papsága gyökerestül különbözik 
az ószövetségi levita papságtól (vö. 30. vasárnap szentleckéje). Jézus nem 
Áron rendje szerinti pap, hanem "Melkizedek rendje szerint" (Zsid 5,6), nem 
származása szerint, hanem Isten igéje és fölhatalmazása folytán. Isten szava 
örökre megmarad, és Krisztus is pap marad mindörökké, míg az ószövetségi 
papok egymás után mind meghalnak. Megdicsőült Urunk, Krisztus által 
teremtette Isten a végleges üdvösség-rendet. 

 
ALLELUJA: Alleluja. Alleluja Jézus mondja: “Aki szeret enegem, megfogadja szavamat * 

Atyám is szeretni fogja és hozzá költözünk.” Alleluja.8 G. tónus 
 
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 12, 28b – 34) Az evangélium arról a párbeszédről 

számol be, amelyben Jézus azt mondja el, hogy a vallásos életben melyik 
a főparancs. A gyakorlati keresztény életalakítás számára nagyon fontos 
kérdés, hogy cselekedeteink irányításában melyik isteni törvény a legfontosabb. 
A párbeszéd a jeruzsálemi templom udvarán zajlik le. Ez a hely nagyon 
megfelelő erre a beszélgetésre. Ez az imádásnak és az Isten tiszteletének 
központi helye. Ezért nagyon alkalmas környezet annak a kérdésnek 
felvetéséhez, hogy a törvények közül melyik a leglényegesebb, melyik az első. 

Ünnepek a hét folyamán: november 5. hétfő 
november 6. kedd 
november 9. péntek 

Szent Imre 
Szent Krisztina 
Lateráni bazilika felszentelése 

 

Mindenszenteknek van az ünnepe, és pénteken HALOTTAK NAPJA van. November 1-től kezdődően 8 
napon át minden nap teljes búcsú nyerhető a halottak javára. Szükséges: a  szentáldozás aznap; 
szentgyónás (bizonyos időn belül); valamelyik temető felkeresése és ott imádkozni a  "pápa szándékára", 
hogy ezzel is megéljük az Egyházzal való egységünket (egy Hiszekegy, egy  Miatyánk, egy Üdvözlégy!). 

November 2--án első péntek. Ezen a napon havi szentségi áhitatunkat megtartjuk, reggel 7:00 órai 
kezdettel a reggel 8:00 órai miséig. 

November 7--én, szerdán 19:30-kor a Kurátor Testület gyűlést tart. Minden tagot szeretettel 
várnak! 

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. 

ESEMÉNYEK 
November 18-án, vasárnap a Szent Erzsébet Nőegylet megszervezi szokásos Szent Erzsébet 
ebédjét. A menü: húsleves, töltött káposzta, sült csirke, krumpli, vegyes zöldség és savanyú uborka, 
dió torta, kávé. Jegyrendelés: november 15-ig Csombó Zsuzsinál (514-489-4129) Nagy Marikánál (51-
697-9081), a Plébánián (514-387-9503) és Répási Erzsikénél (450-963-0723). Jegyárak: felnőtt 25 $, 
gyerek (13-18 éves) 18 $, gyerek (6-12 éves) 12 $. Mindenkit szerettel várunk! 
 
KÉRÉS 

Historia Domus magyar nyelvű kötet fordításához (angol és francia nyelvre) segítséget kérünk. A 
2019 októberére szeretnénk megvalósítani ezt a tervünket.  

 

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. 

 
 
ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:    Perselyben:        51.00 

       Borítékban:      622.00 
       Adomány:      465.00   
           ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 
 November       4.    9:00  +Családtagokért – Detre Gyula és Mária 

. 11:00 Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
            5.    Nincs szentmise 
            6.    8:00 +Mesics Imréért – Herczeg Mária 
            7.    8:00 +Spalovszky Máriáért – fia 
            8.    8.00 +Kocsis Pityuért - családja 
            9.     8:00 +Molnár ferencért – Molnár család 
           10.    8:00 +Kocsis Pityuéert - #2 mom 



Isten áldja meg 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) 

        HUNGARIA 
             SOCIAL CLUB 

 

 
    3483 BOUL. ST. LAURENT 

    MONTRÉAL, QC. H2X 2T6 

    TÉL. : (514) 288-7966 
    FAX. : (515) 288-7993 

FOYER HONGROIS INC. 

 

Kati Udvarhelyi 
gestionnaire  

 

2580 St-Jacques O. 
Montreal, Québec 

H3J 2M8 
Tél. : (514) 934-1777 
Fax : (514) 934-4848 

 

Charcuterie  Fairmount Deli 
 

514-288-8046                       3833 SAINT-LAURENT 

 MONTRÉAL, QC. H2W 1X9  

                                          OUVERT 7 JOURS SUR 7 

CHARCUTERIE ET VIANDES FRAÎCHES 

PRÉPARÉS SUR PLACE 

JANOS VERES                                  GREG ELLERTON 
                  COMMANDES@FAIRMOUNTDELI.COM 

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

Centre soins du sourire

  
Smile Care Centre

 

        Családi és esztétikus fogászat   

Family & esthétique dentistry                               

5 1 4 . 6 2 6 . 4 4 4 6  
www.montreal-west-island-dentist.ca  

4230 boul. St-Jean, suite 203 D.D.O. H9H 3X4 

  

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 

Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

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: (514) 387-9503 

 

Az Úr angyala (Angelus) 

V: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. 

Üdvözlégy, Mária... 

V: Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária... 

V: És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária... 

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali 

üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és 

keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
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MAGYAROK NAGYASSZONYA EGYHÁZKÖZSÉG 
ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS – OUR LADY OF HUNGARY CHURCH 

HETI ÉRTESÍTŐ 

 

 

LICSKÓ SZABOLCS 

plébános 

 

 
 

   PLÉBÁNIAI HIVATAL 

         kedd: 9:00-14:00 

         szerda: 9:00-15:30 

         csütörtök: 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 

 

 

„Ó mennyei vigasztalóm, kinek egyetlen tekintete fölszárít minden könnyet; kinek egyetlen 

szava lecsendesíti a tenger haragját, jöjj és lépdelj szívem hullámai fölött. Jöjj, hadd 

következzék be vihar után a csendes béke. Jöjj, hadd meneküljek szárnyaid oltalma alá; hadd 

hajtsam kebledre fáradt fejemet és hadd pihentessem ott egy kevéssé!” 

 (Szent Ágoston fohásza) 

 

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

 

Múlt vasárnapi (2018. október 29.) prédikáció: 
 www.youtube.com/watch?v=RTDYJOmCfxI&feature=em-uploademail 

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

tomas@drtomasmachan.com 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
http://www.youtube.com/watch?v=RTDYJOmCfxI&feature=em-uploademail

