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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. 

 

Krisztus Király (lat. Christus Rex; Rex Regum Dominus dominantium):  A Zsoltáros arról beszél, 
hogy a Messiás-királynak kettős feladata lesz: meg fogja törni Isten ellenségének hatalmát, és 

igazságos, békés országban valósítja meg Isten uralmát (Zsolt 2; 72; 110). 
 
Ünnepek a hét folyamán: november 18. hétfő 

november 19. kedd 
november 24. vasárnap 

Szent Péter és Szent Pál Bazilika felszentelése 
Árpádházi Szent Erzsébet 
KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA  

 

November 20-án, szerdán a Hatos Tanács (képviselőtestület) gyűlést tart 19:30 órai kezdettel. 
Minden tagot szeretettel várnak. 

November 24-én, vasárnap a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség hívja és várja minden kedves tagját 
éves közgyűlésére. Vegyünk részt minél nagyobb számban!  

Két új tagot kell választanunk. Jelölt lehet, aki római katolikus, tagja egyházközségünknek, 
és beszél magyarul. 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 Attilánál (514-484-1942) és a Plébánián (514-387-9503) november 24-ig. 
        A rendelést december 1-én, vasárnap 10:00 és 16:00 óra között lehet felvenni a Mindszenty teremben. 
Adventi vásárt rendezünk 2019. december 1-én, vasárnap 10:00 és 16:00 óra között.a Minszenty teremben.  

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

HALOTTUNK: November 27-én, szerdán délelőtt 11 órakor lesz Spalovszky Mihály cserkészőrsvezető 
temetése templomunkból. Kérjük a cserkészek egyenruhában jelenjenek meg. NYUGODJON 

BÉKÉBEN! 

HÁZASSÁGOT Hirdetük: December-7-én Suzie Mercier és Simon Ferenc házasságot kötnek. (3.) 

 
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:              88.00 
     Borítékban:            742.00 
     Adomány:              55.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 

November    17. 9:00  +Doychak Pistiért – Doychak család 

                11:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  18. Nincs Szentmise 
  19. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  20. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  21. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  22. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

  23. 8:00  +Faragó Gyuláért – 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. november 10.)  prédikáció: https://www.youtube.com/watch?v=CzaOg1i4_bg&t=25s 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CzaOg1i4_bg&t=25s

