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Nevén szólította. Amikor az emberek látták Zakeust a fán, az ő utálatos ellenségüket látták, aki 

rászolgált arra, hogy kigúnyolják és kinevessék. Amikor Jézus meglátta Zakeust a fán, Ő egy lelket 
látott lehetőségekkel, aki rászolgált, hogy szeretettel szólítsa meg. Jézus képes volt a szívekbe látni, 
ez tette számára lehetővé, hogy Zakeusról a teljes képet lássa meg. 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 223;      Felajánlás:143;    Áldozás: 118;    Kivonulás:286. 

OLVASMÁNY  a Bölcsesség könyvéből (Bölcs11, 22-12,2). Isten irgalmas szeretettel szereti 

minden teremtményét. Az Isten irgalmáról és jóságáról való elmélkedés 
hozzátartozik a tudatos vallásossághoz. Aki semmiből teremtette a világot, annak 
megvolt vele a célja. Ő életre hív, nem pusztulásra, és semmit sem gyűlöl abból, 
amit alkotott. Ha tehát létünk olyan mulandónak látszik is, mint a reggeli harmat, 
Isten akkor is magához akar emelni, s ezért adja meg a bűnbánat kegyelmét. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14)  5. tónus 
 

Válasz: Isten és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom 
örökkön-örökké. 
 

Magasztallak téged, Istenem, Királyom,* és áldom nevedet örökkön-örökké. 
Mindennap áldalak téged, * és dicsőítem nevedet örökkön-örökké. 
 
Isten és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-
örökké. 
Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő. 
Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez. 
 

Isten és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-
örökké. 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből (2Tessz1, 11-

2,2).  Aki életében megdicsőíti Krisztust, azt Krisztus is dicsőségre emeli. Ezt 
a levelet az váltotta ki, hogy egyesek Tesszalonikában félremagyarázták Krisztus 
második eljövetelének várását. Azt hitték, hogy már küszöbön áll, ezért 
elhanyagolták munkájukat: Az apostol ezért mondja, hogy a hívőnek feladata van 
itt a földön. Hűséges kötelességteljesítéssel kell Krisztust megdicsőítenie. Csak 
ezért várhatunk tőle jutalmat. 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * 
hogy örökké éljen minden őbenne hívő. Alleluja. 1. tónus 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk19, 1-10). Az Emberfia azért jött, hogy keresse és 
üdvözítse, ami elveszett. Jézus viselkedése képet ad a mindenkori kegyelem 
belső hatásáról. A gyarló emberben is felébred néha az érdeklődés Isten hatalma 
és irgalma iránt. Zakeus szeretné látni Jézust, mert bizonyára hallott róla. Jézus 
erre válaszol, s úgy tér be hozzá, mint barátjához. Ez a nyíltság és közvetlenség 
vezet Zakeus megtéréséhez. Meg kell látni, hogy a szeretetet hol lehet, és hol kell 
előlegezni, s ez a nagylelkűség ritkán marad válasz nélkül. 

 
Szeresd az Istent teljes szívedből, teljes elmédbõl, teljes lelkedből, teljes erődből! 

Beszélgessünk egymással … Mit jelent szeretni teljes erőből? 
Teljes erőből szeretni annyit jelent, hogy szeretni annyira, amennyire erőm engedi: keresem a megoldás útját, az 
emberséges eljárást (ne beszélj rosszat, hazugságot; ne ölj!) 

 

Ünnepek a hét folyamán: november 4. hétfő 
november 5. kedd 
november 9. szombat 

Borromeo Szent Károly püspök 
Szent Imre herceg 
A laterani bazilika felszentelése 

 
Megemlékezés elhunyt szeretteinkről 

November 3-án vasárnap a 11 órás szentmise alatt megemlékezünk elhunyt szeretteinkről. 
Vegyünk részt minél többen, imádkozzunk együtt halottainkért 

HíREINK 
November 1. déltől 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 1. első péntek. Ezen a napon havi szentségi áhítatunkat megtartjuk, reggel 7:00 órai kezdettel a 

reggel 8:00 órai miséig. 

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

A Historia Domus két nyelvű (magyar-angol) kiadványt az irodában meg lehet vásárolni (10$). 
 

MEGHÍVÓ 
Az Erzsébet Nőegylet szeretettel meghivja Önt ünnepi ebédjére, melyet november 17-én tart a Mindszenty 
teremben a 11 órai Szentmisét követően. Jegyrendelés november 13-ig 

Répási Erzsébet 450-963-0723 Nagy Marika 514-697-9081 

Csombó Zsuzsa 514-489-4129  
                  vagy 450-264-6621 

Plébánia: 514-387-9503 
Rűll Krisztina 514-259-0151 
Kedd, szerda, csütörtök 10:00-14:00 

Jegyárak: $25 felnőttjegy 18$ diákjegy (13-18 éves) gyermekjegy (6-12 éves). Menü: húsleves, töltött 

káposzta, sült csirke, krumpli; vegyes párolt zöldség, savanyú uborka.  
Jegyvásárlás: minden vasárnap mise után. Szeretettel várunk mindenkit! 

Hirdetjük:     December-7-én Suzie Mercier és Simon Ferenc házasságot kötnek. (1) 

 
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 dicsérjelek téged, 
erősíts meg engem!    mindörökkön-örökké. 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!  Ámen. 
 

ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:   Perselyben:            101.00 

      Borítékban:            597.00 
      Adomány:            100.00 
          ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 
November    3. 9:00  +Korsós Lászlóért – Várkay család 

      11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  4. Nincs Szentmise 
  5. 8:00  +Kocsis Pityuért - családja 
  6. 8:00  +Baka Károlyért - hozzátartózói 

  7. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  8. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

  9. 8:00  +Faragó Istvánért – Faragó család   



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

SAINT JUDE THE APOSTLE        Hálából SZENT JÚDÁS TÁDÉ        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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

tomas@drtomasmachan.com 

 

 

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 

Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

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 

_________________________________ 

 

Imádság a meghalt szülőkért 
 

Örök, mindenható Isten, aki azt parancsoltad, hogy szüleinket tiszteljük, gyermeki 

bizalommal járulok hozzád, és kérlek, szabadítsd meg édesapámat (édesanyámat, bátyámat 

stb.), aki talán még a tisztítóhelyen szenved! Jóságos Atyám, bocsásd meg bűneit, melyek 

közül talán akárhánynak én is okozója lehettem. Emlékezzél meg, Uram, a gyermeki 

hűségről, szeretetről és engedelmességről, amelyet Szent Fiad e földön gyakorolt, a szeretet 

ama szolgálatairól, amelyeket boldogságos Anyjának, s akaratod szerint minden embernek 

tett. Erre a szeretetre kérlek, könyörülj édesapámon (édesanyámon, stb.), és fogadd be őt 

mennyei dicsőségedbe. Ámen.… 
(Szent József halála – pesti ferences templom) 

 

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  (2019. október 27.)  prédikáció:  
https://www.youtube.com/watch?v=1ZxqYcquwZk&feature=push-u-sub&attr_tag=Mx4l2yKC8vNL3fCw%3A6 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1ZxqYcquwZk&feature=push-u-sub&attr_tag=Mx4l2yKC8vNL3fCw%3A6

