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Biztos az alap, de a félelem naponta belénk bújik. A világ, amelyben élünk, alááshatja 
Istenbe vetett bizalmunkat. Nagyon könnyen ragaszkodunk az evilági dolgokhoz még akkor 
is, ha azok elmúlnak, eltűnnek, elenyésznek, és csupán múlandó élvezetet és ideiglenes 
biztonságot nyújtanak nekünk. Mivel szívünk Istenért, a végtelenért teremtetett, amikor 
valami nem Istentől származóhoz ragaszkodunk, az eredmény félelem. Ez a jövőtől és az 
ismeretlentől való félelem. De Istennel ismerjük a véget, és tudjuk, hogy mi vár ránk. 
Hallgasd ezeket a szavakat: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak”. Minden, 
amit látunk és élvezünk magunk körül, az el fog múlni; Krisztus ígéretei viszont nem, 
nevezetesen az örök élet ígérete – a Paradicsom. Ne félj Istenben remélni! 
 
ÉNEKEK:  Bevonulásra: 230;     Felajánlásra: 230;   Áldozásra: 118;   Kivonulásra: 285. 

  
OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből ( Dán 12, 1-3) Dániel könyvének olvasmánya a végidő 

eseményeiről szól. Szörnyű ínség és szorongattatás ideje lesz (vö. evangélium). 
Életre-halálra szól. Isten népének igazai ("kik az élet könyvébe be vannak írva") 
túlélik a végső tusákat, és üdvözülnek. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 15, 5 és 8. 9-10. 11                        1 D2 tónus 
      Válasz: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. 
 

  Örökrészem és kelyhem te vagy, Uram, * te tartod kezedben sorsomat. 
 Szüntelenül magam előtt látom az Urat, * Ő áll jobbomon, hogy meg ne 

inogjak. 
 

 Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. 
 

  Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem, * reménységben nyugszik testem is. 
 Mert nem hagyod lelkemet a holtak országában, * és nem engeded, hogy 

szented romlást lásson. 
 

 Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. 
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levelből (Zsid 10,11-18) Krisztus tette abban különbözik az 

ószövetségi áldozatoktól, hogy az övé egyszer s mindenkorra érvényes és 
hatékony, tehát nem kell és nem is lehet megismételni. Nem lehet tökéletesíteni 
azt, amit Krisztus elért önátadásával. Új szövetség lépett a régi helyébe, azt 
fölváltva. Most már csak arról lehet szó, hogy Jézust követjük egészen a végcélig, 
ahová előrement. 

ALLELUJA: Alleluja. Alleluja Imádkozva virrasszatok szüntelen, * hogy az Emberfia elé 
méltón álljatok! Alleluja. 8 G. Tónus 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 13, 24 – 32) Szent Márk 13. fejezete Jézus nagy 
beszédét közli, a Máténál és Lukácsnál megírthoz hasonlót. Alkalom rá a 
tanítványok kérdése (Mk 13,4), hogy mikor lesz a zsidó templom földúlása, 
Jeruzsálem pusztulása, s mik lesznek ezek előjelei. Jézus együtt beszél 
Jeruzsálem és a világ végéről. A két esemény nem illik bele egyszerűen a 
történelembe: túlvannak az érthető és kiszámítható világtörténelmen ("azt az órát a 
Fiú sem tudja" az ember számára érthető módon). A végső eseményben ezenkívül 
Krisztus, az Emberfia kinyilatkoztatásáról van szó, aki megváltóul és beteljesítőül 
jön. 

Ünnepek a hét folyamán: november 19. hétfő 
november 21. szerda 
november 24. szombat 

Ápádházi Szent Erzsébet 
Szűz Mária bemutatása 
Vietnámi Szent Vértanúk 

ESEMÉNYEK 

 November 18-án, vasárnap a Szent Erzsébet Nőegylet megrendezi szokásos Szent Erzsébet 
ebédjét. Mindenkit szeretettel várunk! 

 November 21-én, szerdán Összvezetőségi gyűlés lesz 19:30-kor, amelyre az egyesületek vezetőit 
és két kijelölt tagját várjuk. 

 November 25-én, vasárnap az Egyházközség meghív minden hívőt az éves nagygyűlésre. 
Vegyünk részt minél nagyobb számban! 

 November 25-én a szentmisét követően tartjuk a közgyűlést. A Gondnoki Tanács felhívja a kedves 

Hívek figyelmét, hogy két Hatos Tanács tagunknak lejár a mandátuma. Új tagokat kell választanunk 

és a 2019-es költségvetést jóváhagyni.  

Jelölt lehet, aki római katolikus, tagja egyházközségünknek, és magyarul beszél. Kérjük, a 

jelölést írásban tegyék meg, melyben a jelölt személy a jelölést elfogadja, és egy jelölő és egy 

támogató aláírásával hitelesíti azt. (A jelölő papir az irodába kapható) A jelölés határideje: november 

22., csütörtök. 

SZAVAZNI csak azok az egyházközségi tagok tudnak, akik rendezték az évi tagsági díjukat. 

 A Kurátor Testület újra megszervezi hagyományos Hurka-Kolbász vásárát. Aki rendelni szeretne, 
az megteheti Incze Kláránál (514-695-9663) és a Plébánián november 25-ig. 

 Adventi Vásárt rendezünk a Mindszenty teremben 2018. december 2-án, vasárnap 10:00 és 15:00 
óra között. Asztalok bérelhetők a Plébánián (1 asztal 25 $, 2 asztal 35 $). Jelentkezési határidő: 
2018. november 29. csütörtök 

KÉRÉS 

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

Lubilate énekes-hangszeres csoport várja további, zene szerető tagok jelentkezését. 
 

Ima Szent Erzsébet közbenjárásáért 

Szent Erzsébet! 
Te Krisztus szemével néztél, 
Krisztus kezével adtál, 
Krisztus szívével szerettél... 
Segíts, hogy mi is 
Krisztus szemével lássunk, 
Krisztus kezével adjunk, 
Az Ő szeretetével szeressünk. 

Remélünk benned, 
Bízunk benned, 
Isten munkatársát látjuk benned, 
Krisztus szemével néző, 
Krisztus kezével adó, 
Krisztus szívével szerető 
Szent Erzsébet! 
Ámen. 

 
 
ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:   Perselyben:          75.00 

      Borítékban:        456.00 
      Adomány:        635.00    
          ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

 November       18.    9:00  +Zsuzsika gyógyulásáért – Detre Baba néni és Gyula bácsi 
     11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
            19.   Nincs szentmise 
            20.   8:00 +Torma NagyErzsébetért – juhász Julianna 
            21.   8:00 +Nazaret, Maria Dukarn - Angelina 
            22.   8:00 +Szülőkért – Manuel and Amelia - Angelina 
            23.   8:00 +Faragó gyuláért és családjáért -  Faragó csalaád 
            24.   8:00 +Gabriella - Angelina 



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 

 

 

„Mikor emlékezetemhez fordulok s elrendelem, hogy ezt vagy azt parancsom szerint adja elő, 

egynémely dolgok tüstént előjönnek. Másokat csak hosszas keresés után, mintegy rejtettebb fiókokból 

szed elő. Vannak, amik seregestül tódulnak, s amikor az ember másvalamit akar vagy keres, 

minduntalan odaugranak, mintha kérdeznék: nem mi vagyunk? Ilyenkor elhessegetem őket 

emlékezetem arcáról lelkem egy kézlegyintésével, míg csak ki nem tisztul és elém nem jön rejtekéről 

az, amit keresek.” 
 (Szent Ágoston: Vallomások) 

 

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. november 4.) prédikáció: 
 https://www.youtube.com/watch?v=MAfrzGUqFeQ&feature=push-u-sub&attr_tag=phkqzZPLYDK_Q35K%3A6 

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

tomas@drtomasmachan.com 

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

