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Az igazi nagyság. Jézus Krisztus, a történelem és a világ ura azért jött, hogy megmutassa nekünk,
mit jelent alázatosnak lenni. Istenségét nem tartotta meg magának, inkább kiüresítette önmagát,
levetkőzte a dicsőséget, hogy alázatosan szolgáljon minket, és végül kereszthalált halt értünk.
Milyen megdöbbentő alázatosság! Ki tudná valaha is megtenni ezt? Mi, emberek, nehezen
toleráljuk a személyünk vagy hírnevünk elleni legkisebb támadást is. Krisztus önként vette magára
emberi természetünket, és kitette magát a szégyennek, sértésnek, kínzásnak, hogy megmentsen
és szolgáljon minket.
ÉNEKEK:
Bevonulás: 226;
Felajánlás:142; Áldozás: 136; Kivonulás:306.
OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből (Mal1, 14b-2,2b 8-10). Ti letértetek az útról, sőt
sokan elbuktak tanítástok miatt. Az Úr szól Malakiás próféta által.
Figyelmezteti a nép vezetőit, hogy letértek az Úr útjáról, és sokan – rossz
példaadásuk miatt – elbuktak. A vezetők áruló módon viselkednek Istennel és
a néppel szemben. Vissza kell térniük az igazság útjára.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (130, 1. 2. 3) 8. tónus
Válasz: Őrizd meg lelkemet, * a te békédben, Uram.
Szívemben nincs nagyravágyás, Uram, * szemben sincsen kérkedés.
Nagy dolgok után nem töröm magam, * sem erőmet meghaladó feltűnő csodák
után.
Őrizd meg lelkemet, * a te békédben, Uram.
Valóban lecsendesítettem lelkemet és megnyugtattam, † miként a kisded anyja
ölében, * úgy pihent meg a lelkem.
Bízzál, Izrael, az Úrban,* mostantól fogva mindörökké!
Őrizd meg lelkemet, * a te békédben, Uram.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből (1Tessz2, 7b-9.
13). Nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni.
Nem csak az evangéliumot adták át a híveknek – mondja Szent Pál –, hanem
életüket is adták. Mindent megtettek annak érdekében, hogy az evangéliumot
Isten szavaként fogadják el.

ALLELUJA:

Alleluja. Alleluja. Egy a ti Atyátok, a mennyei, * és egy a ti tanítótok, a Krisztus.
Alleluja. 6. Tónus

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt23, 1-12). A farizeusok tanítják ugyan a mózesi
törvényt, de maguk nem teszik. Jézus kéri a tömegtől, hogy a farizeusok és
az írástudók tanítását kövessék, de életvitelüket ne példázzák. Ők csupán a
hírnevet és a hatalmat keresik, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy
megszerezzék. Legyenek alázatosak – mondja az Úr –, és fogadják el Isten
akaratát.


Ünnepek a hét folyamán:

november 1. vasárnap
november 2. hétfő
november 4. szerda
november 5. csütörtök

Mindenszentek ünnepe
Halottak napja
Borromeo Szt. Károly
Szent Imre herceg


Mindenszenteknek vasárnap lesz az ünnepe, és hétfőn HALOTTAK NAPJA.
November 1-től 8 napon át minden nap teljes búcsú nyerhető a halottak javára. Szükséges: a
szentáldozás aznap; szentgyónás. valamelyik temető felkeresése és ott imádkozni a "pápa szándékára",
hogy ezzel is megéljük az Egyházzal való egységünket (egy Hiszekegy, egy Miatyánk, egy Üdvözlégy)!



Orbán Mihály S.J. megkapta az engedélyt, hogy 2 hónapon keresztül segítségünkre legyen. Misi
atya november 6-án érkezik. Jó utat kívánunk! Érkezése után két hetet karanténban kell töltenie.

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, moss tisztára engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
és szentjeiddel dícsérjelek téged,
mindörökkön-örökké. Ámen.


Az 1956–os októberi forradalom és szabadságharc megemlékezésére készített videót a következő
címen nézhetik meg: https://www.youtube.com/watch?v=xMfFUOOccpI&feature=youtu.be


November 6. első péntek. Ezen a napon 20:00 kezdettel tartjuk havi szentségi áhitatunkat.


November 11-én, szerdán, képviselőtestületi (Hatos Tanács) gyűlést tartunk 19:30 órai
kezdettel. Minden tagot szeretettel várnak.


A Szent Erzsébet Nőegylet 2020. november 15-én szervezi ebédjét
a templom búcsújához hasonlóan.
EBÉD CSAK ELVITELRE!
Jelentkezés Edvi Panni
514-626-7092
Menü: húsleves, sült csirke, tört krumpli,
telefonon: Nagy Marika
514-697-9081
uborka, torta
Viski Enikő
514-647-2643
Plébánia
514-387-9503
Ár: később adunk tájékoztatást
Külön lehet rendelni:
12 szeletes diótorta
8$
Töltöttkáposzta
2 $ / tekercs
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. november 11. SZERDA

Kiadványaink megvásárlásával a Magyarok Nagyasszonya Egyházközséget támogatja!
Historia Domus (angol nyelvű)
Egységár: 10 $
Historia Domus (francia nyelvű)
SZÉP KARÁCSONYI AJÁNDÉK!
Szabó Erzsike konyhájából (magyar nyelvű)

Kiadványaink árusításához segítséget keresünk. Szeretnénk, ha a vasárnapi szentmise után Híveink
vásárolhatnának kiadványainkból. Ha segíteni tud, kérjük, jelentkezzen az irodában.


Adományok a múlt héten: Perselyben: 25.00 $
Adomány: 1150.00$
Borítékban: 229.50 $
ISTEN FIZESSE MEG!


MISESZÁNDÉKOK:
november 1. +Tantikámért – Varkay Magda
+Szeretteimért – Rácz László
+Faragó Instvánért – Faragó család
+Galankó Rózsa szándékára
Híveink szándékaira

Isten áldja meg támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.
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SAINT JUDE THE APOSTLEHálából SZENT JÚDÁS TÁDÉSAINT 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)

Kati Udvarhelyi

ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS
OUR LADY OF HUNGARY CHURCH

gestionnaire

PO BOX 442 WESTMOUNT STATION
WESTMOUNT, QC H3Z 2T5

2580 St-Jacques O.
Montreal, Québec
H3J 2M8
Tél. : (514) 934-1777
Fax : (514) 934-4848

KATALIN SIMON
PRESIDENT

2020. november 1.

MAGYAROK NAGYASSZONYA
EGYHÁZKÖZSÉG

FOYER HONGROIS INC.

SERVING THE MONTREAL HUNGARIAN
COMMUNITY
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HETI ÉRTESÍTŐ
PIERANGELO PATERNIERI
plébános
PLÉBÁNIAI HIVATAL
kedd: 9:00-14:00
szerda 10:00-15:00

HUNGARIA
SOCIAL CLUB

3483 BOUL. ST. LAURENT
MONTRÉAL, QC. H2X 2T6
TÉL. : (514) 288-7966
FAX. : (515) 288-7993

514.426.4228
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R4S2
tomas@drtomasmachan.com

Imádság kísértésben
Ez a hirdetési felület
bérelhető
a templom javára.
Információért – for information:
(514) 387-9503
Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szent lelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben
velünk levő Krisztust felismerjük
és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,

orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez.
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon! Ámen!

Urunk, Jézus Krisztus! Te valóságos emberként átélted a kísértéseket, amelyek isteni
küldetésedtől akartak eltávolítani. A gonosz kísértései a mi esetünkben arra irányulnak,
hogy eltávolodjunk Istentől. A tőle kapott küldetéstől, az ő szeretetétől. A gonosz azt
akarja, hogy szálljunk szembe a mennyei Atya akaratával és ne engedelmeskedjünk
neki.
A kísértés elutasítása azt jelenti, hogy kifejezzük a szándékunkat: egyedül Istennek
akarunk szolgálni, őt tartjuk életünk Urának, az ő akaratának szeretnénk mindenben
engedelmeskedni. Urunk, segíts minket, hogy Isten útját, az üdvösség útját válasszuk!
Ámen
Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal!
Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem
(Zsolt 51, 3-4)
Cím
Tel.:
Fax:
Email:
Honlap:

90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4
514 387 9503
514 387 8912
magyarplebania@videotron.ca
www.magyarplebania.com

