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A mi felületességünk, az ő alapossága. Az ebben az Igében leírt találkozás kissé kellemetlenül érint 

minket. Sok olyan eseményre emlékeztet bennünket, melyekben átéltük, hogy a felszínesség 

alaposnak tűnhet, de alig ér többet, mint egy kellemetlen fecsegés. Mindannyian hallottunk már 

rocksztárokat, akik önmagukat prófétának tartják, vagy médiasztárokat, akik úgy nyilatkoznak az 

Egyházról, az élethez való jogról és más emelkedett témákról, hogy valójában nem is tudják, miről 

beszélnek. Egyszerűen nem tudnak felülemelkedni az előítéleteiken. Szavaik idegesítők és 

fájdalmasak. Hasonlóan zajlik itt is. A szadduceusok a saját nézeteik és céljaik által szembeszállnak 

Urunkkal, és azt hiszik, hogy alattomos éleseszűségükkel tehetnek valamit. Éppen ez a felületesség ad 

alkalmat arra, hogy Isten alapossága megnyilvánuljon. 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 227;      Felajánlás:152;    Áldozás: 119;    Kivonulás:150. 
OLVASMÁNY a Makkabeusok második könyvéből (2Mak7,1-2. 9-14). Isten feltámasztja övéit az 

örök életre. Az ószövetségi könyvek közül itt áll előttünk legvilágosabban a túlvilági 
igazságszolgáltatásba és a feltámadásba vetett hit. Akik vállalták a vértanúságot, azok 
mindent odaadtak Istennek, ezért remélhették, hogy mindent visszakapnak. Az erkölcsi 
helytállás és a hitben való kitartás végső indítéka csak az lehet, hogy Isten a túlvilágon 
is tud jutalmazni vagy büntetni. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (16,1. 5-6. 8b és 15)  5. tónus 
Válasz: Betölt engem színed látása,* midőn felébredek, Uram. 

Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet,* figyelj könyörgő szavamra. 
Fogadd el imámat, * ajkam nem mond hamisságot. 

Betölt engem színed látása,* midőn felébredek, Uram. 
Ösvényedre tereld vissza léptemet, * hogy lábam meg ne inogjon. 
Istenem, hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem, * fordítsd felém füledet, és 
hallgasd meg ajkam igéit. 

Betölt engem színed látása,* midőn felébredek, Uram. 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből (2Tessz2, 16-3,5). 
Erősítsen meg benneteket az Úr, hogy mindig a jót mondjátok és tegyétek! Az 
apostolok hitének mozgatója az volt, hogy Isten, az Atya szeretettel fordult felénk 
Jézus Krisztusban, és megadta az örök élet reményét, ami a megpróbáltatásokban is 
vigasztalásul szolgál. A hívők az Egyházban ezt a vigasztalást és ezt a reményt kapják 
meg. De kötelesek imádkozni azért, hogy az evangélium terjedjen, mert annak 
közvetítésével sokan megismerik Isten szeretetét. 

ALLELUJA:   Alleluja. Alleluja. Jézus Krisztus az elsőszülött a holtak közül, * övé a dicsőség és a 
hatalom örökkön-örökké. Alleluja. 5. tónus 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk20, 27-38). Krisztus a feltámadásban örök életet ad 
nekünk. Jézus mindig türelmes volt a tanításban, mert tudta, hogy az ember nehezen 
fogja fel Isten gondolatait. Azért nem lepődik meg a gúnyos kérdésen, amely a 
feltámadás hitét nevetségesnek akarta feltüntetni. Ezt is felhasználja arra, hogy 
rávilágítson az örök élet mibenlétére. Az már beérkezés, részesedés Isten életében, 
nem pedig bontakozás és erőpróba, mint a földi élet. Az örök élet hite azon nyugszik, 
hogy Isten ismeri és szereti övéit, nem feledkezik el róluk, s ez az igazság még 
nyilvánvalóbb lett Krisztus magatartásában. 

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

Beszélgessünk egymással … Miért tegyük mindezt? 
A cél Isten akaratával együtt tevékenykedni a jó úton az életért és az emberiségért. 

 

Ünnepek a hét folyamán: november 11. hétfő 
november 12. kedd 
november 13. szerda 

Szent Márton püspök 
Szent Jozefát püspök és vértanú 
Magyar szentek és boldogok 

 
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!). 

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 

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

Jegyárak: $25 felnőttjegy 18$ diákjegy (13-18 éves) gyermekjegy (6-12 éves).  
Jegyvásárlás: minden vasárnap mise után. Szeretettel várunk mindenkit! 

November 24-én, vasárnap a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség hívja és várja minden kedves tagját 

éves közgyűlésére. Vegyünk részt minél nagyobb számban! Két uj tagokat kell választanunk 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 jelölés határideje: november 21., csütörtök.SZAVAZNI csak azok az egyházközségi 
tagok tudnak, akik rendezték az évi tagsági díjukat. 

A Kurátor Testület újra megszervezi hagyományos Hurka-kolbász vásárát. Rendelni lehet: Incze Kláránál 

(514-695-9663), Farkas Attila (514-484-1942) és a Plébánián (514-387-9503) november 24-ig.  

Adventi vásárt rendezünk 2019. december 1-én, vasárnap 10:00 és 15:00 óra között.a Minszenty teremben.  

Asztalok a plébánián bérelhetők (1 asztal 25$, 2 asztal 35 $). 
Jelentkezési határidő: 2019. november 28. csütörtök 15:00. 

 

Hirdetjük: December-7-én Suzie Mercier és Simon Ferenc házasságot kötnek. (2) 

 
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:            104.00 
     Borítékban:            693.00 
     Adomány:            235.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 

November    10. 9:00   Jótevőimért – Rácz Jolán 

   11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  11. Nincs Szentmise 
  12. 8:00  +Kovács Angeláért – Dr Tóth és családja 

  13. 8:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  14. 8:00  +Ignácz Margaretért – fia, George 
  15. 8:00  +Galanko Rózsa és Józsefért – Kraszny Miklós 

  16. 8:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora   



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. november 3.)  prédikáció: 
https://www.youtube.com/watch?v=5LUv5T5C2vI&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5LUv5T5C2vI&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3

