
LVI. évf. 47. szám       ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP         2019. november 24. 

KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA 
Krisztus, a mindenség királya. A főpapok és az írástudók pontosan tudták, hogy itt nem egy politikai 
trónkövetelőről, nem egy nép törvényes vagy törvénytelen királyáról van szó. Amikor ők gúnyolódnak a 
kereszt tövében, ők a teológiailag precíz kifejezést használják: A Messiás, Izrael királya, szálljon le 
most a keresztről a szemünk láttára, s akkor hiszünk! (Mk 15, 32). Izrael királya titulus tehát a 
Messiásnak, az emberiség Megváltójának jár ki. Vagyis akit ma ünneplünk, nem egy csoda rabbi, aki 
képes leszállni a keresztről, amelyre felszegezték; nem egy kicsiny közel-keleti ország uralkodója, aki 
harcba vezeti népét a rómaiak ellen. Akit ma ünneplünk, az a Názáreti Jézus, a Pantokrátor, a 
mindenség királya és az emberiség Megváltója. 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szentkereszted által megváltottad a világot! 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 229;      Felajánlás:146;    Áldozás: 280;    Kivonulás:159. 

OLVASMÁNY  a Sámuel második könyvéből (2Sám5, 1-3). Dávid, Krisztus Király előképe, a 
választott nép fölkent királya. A Sinai szövetségkötésben Isten megígérte, hogy 

védelmezi a népet, és biztosítja hazájuk békés birtoklását: ez egyenlő azzal, hogy ő 

népének a királya. De a népből később hiányzott a kellő hit és az összetartás, ezért 
kívántak látható királyt. Sámuel próféta Dávidot keni fel királynak, aki aztán ígéretet 
kap, hogy Isten a maga egyetemes királyságát az ő utóda, a Messiás által fogja 

gyakorolni.  

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (121, 1-2. 4-5) 7. tónus 
Válasz: Isten házába indulunk,* örömtől dobban a szívünk. 

Örvendtem, mikor azt mondták nékem,* az Úr házába megyünk. 
Íme, itt állnak lábaink * kapuid előtt Jeruzsálem! 
Isten házába indulunk,* örömtől dobban a szívünk. 
Oda járnak föl a törzsek, * az Úr népének törzsei. 
Az Úr Izraelnek törvénybe adta, * hogy ott nevére áldást mondjanak. 
Isten házába indulunk,* örömtől dobban a szívünk. 

SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (Kol1, 12-20). A mennyei Atya 
nekünk is helyet ad szeretett Fia országában. Az apostol felsorolja Krisztusnak mint 
Megváltónak kegyelmi kiváltságait. Ô az Atya egyszülött Fia, s mi az ő országának 
vagyunk polgárai. Általa kaptuk a megváltást és a bűnök bocsánatát. Ő az elsőszülött a 
teremtmények közül, ezért magáénak vallja az egész emberiséget, s bennünket is 
saját sorsában akar részesíteni. Az Atya különben is általa és érte teremtette a 
mindenséget. Az Egyházra külön gondja van, mert ő annak a feje: az Egyház pedig az 
ő teste, teljessége. 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Áldott, aki jön az Úr nevében. * Áldott legyen Dávid ősatyánknak 
eljövendő országa! Alleluja. 4. tónus 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk23, 35-43). Krisztus az örök élet Királya. Uram, 
emlékezzél meg rólam, ha országodba érsz!'' Jézus a kereszten tanúságot tett arról, 
hogy országa nem ebből a világból való. A gúnyolódásra nem válaszol, nem veszi 
igénybe hatalmát, hogy ellenségeit elhallgattassa. Királyi műve a megváltás. 
Legnagyobb ereje az, hogy engedelmeskedik az Atyának, akitől a küldetést kapta, s 
hősiesen gyakorolja a megbocsátást és az ellenség szeretetét. Ezzel igazolja, hogy 
országa az irgalom és a szeretet országa. Az emberiségnek éppen erre van szüksége. 

 
Ünnepek a hét folyamán: november 25. hétfő 

november 29. péntek 
november 30. szombat 

Alexandriai Szent Katalin 
Szent Filoména 
Szent András apostol  

HÍREINK: 
SZALONCUKOR-VÁSÁR A MONTREÁLI MAGYAR ISKOLÁBAN. Egységár csomagonként 10 $. 

Rendelés telefonon (514-486-7620), face-book üzenetben vagy emailben (tundetorok2@gmail.com). 
A szaloncukor átvehető szombatonként iskolaidőben vagy vasárnap a szentmise után. 

A rászorulóknak vasárnaptól nem romlandó ételeket gyűjtünk a templomajtóban elhelyezett 
dobozban, vagy elfogadunk pénzbeli adományt is erre a célra. Ha valaki ismer olyan családokat 
vagy egyedülálló személyeket, akiken ez segítene, kérjük, jelezzék a plébánián. 

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). 

November 23-án, szombaton bekapcsolódunk a 2020. évi nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
elõkészületébe a délben kezdődő szentmisével és az azt követő közös szentségimádással. Mindenkit 
szeretettel várunk. Részleteket az Értesítőhöz csatolt meghívóban olvashatnak. 

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

éves közgyűlésére. Vegyünk részt minél nagyobb számban! SZAVAZNI csak azok az 
egyházközségi tagok tudnak, akik rendezték az évi tagsági díjukat. 
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. 

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 11:00 órakor lesz Spalovszky Mihály cserkészőrsvezető temetése 
templomunkból. Kérjük, a cserkészek egyenruhában jelenjenek meg. NYUGODJON BÉKÉBEN! 

 
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:            240.00 
     Borítékban:            712.00 
     Adomány:            515.00 
           ISTEN FIZESSE MEG! 

MISESZÁNDÉKOK: 

November    24. 9:00  +Döry Tamásért - családja 
                11:00   Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  25. Nincs Szentmise 
  26. 8:00  +Joaquim Bras – Angelina 
  27. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  28. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
  29. 8:00  +Szlamenka néniért - Kraszny Miklós 
  30. 8:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora  

mailto:tundetorok2@gmail.


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 17.)  prédikáció: https://www.youtube.com/watch?v=qP-iYGbY1ow 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qP-iYGbY1ow

