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Várakozást kezdünk a "kis herceg" jövetelére: Mindenki ismeri Antoine de Saint-Exupéry: A kis 
herceg c. remekművét. A róka és a kisherceg közötti egyik párbeszéd alkalmával a róka 
panaszkodott, hogy a kis herceg nem mindig azonos időben érkezik. A róka bánatát meg is 
magyarázta. „Ha te például délután négy órakor jössz, akkor már háromkor elkezdhetek örülni. 
Mennél inkább előrehalad az idő, annál boldogabb leszek. Négy órakor már ideges és nyugtalan 
leszek, és megtapasztalom, milyen nagy dolog az öröm. Hagyományokra van szükség.” Nos, 
nyugodtan mondhatjuk, hogy Ádvent olyan számunkra, mint a kis herceg háromtól négyig tartó 
várakozása. Már négy héttel korábban várakozni kezdünk Jézus jövetelére. A harmadik vasárnap 
majd felszólítást kapunk, hogy örvendezzünk. Az egyház régi hagyományokkal készül a nagy 
találkozásra. 
 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 222;      Felajánlás: 142;       Áldozás: 113;      Kivonulás: 287. 
 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz63, 16b-17. 19b; 64, 1. 2b 3-8). 
Az alázatos lélek imája: Bárcsak megnyílna az ég, és mennyei Atyánk 
elküldené az üdvösséget. Izajás próféta alázattal fordul Jahvehez. Bevallja, hogy a 
nép hűtlen volt, és vétkezett az Úr ellen. Csakis Isten lehet az, aki megváltja a népet 
az Ő irgalmassága szerint, ha a nép bűnbánatot tart. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (79, 2ac és 3b 15-16. 18-19)  4. tónus 
Válasz:  
Téríts meg minket, Istenünk,* ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 
 
Figyelj ránk, Izrael pásztora,* ragyogj fel, aki trónolsz a kerubok fölött! 
Mutasd meg hatalmadat, * jöjj, hogy megszabadíts minket! 
 
Téríts meg minket, Istenünk,* ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 

 
Seregek Ura, fordulj hozzánk † tekints le az égből, * lásd és látogasd meg ezt a 

szőlőt. 
Vedd meg, ami jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak megerősítettél. 
 
Téríts meg minket, Istenünk,* ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 

 
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor1, 3-9). Urunk, Jézus 

Krisztus megjelenését várjuk. Szent Pál hálával gondol a korintusi hívekre. A hit 
megszilárdult bennük, és a kegyelemből nem szenvedtek hiányt. Az Úr hűséges 
marad hozzájuk az utolsó napig.  

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja.  Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, *és üdvösségedet 
add meg nékünk. Alleluja. 1. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mk13, 33-37). Legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor 
érkezik az Úr! Az ember nem tudja, mikor jön el az Úr. Jézus ezért éberségre 
szólítja fel a népet. Kéri őket, hogy tartsanak bűnbánatot, és legyenek készek az Úr 
eljövetelének napjára. 

 
Ünnepek a hét folyamán: november 30. hétfő 

december   3. csütörtök 

december   5. szombat 

Szent András 

Xavéri Szent Ferenc 

Szent Szabbász 

 

Mindenszenteknek október 31-én, vasárnap volt az ünnepe, november 1-én, hétfőn pedig 

HALOTTAK NAPJA volt. November 1-től kivételesen 30 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)! 

 

Kérjük Híveinket, hogy akik eddig még nem rendezték egyházközségi tagdíjukat a 2020. évre, 

fizessék be minél előbb (a családos tagdíj 75 $. az egyedülálló tagdíj 45 $). 

Azok, akik évesadományaikat szeretnék kiegészíteni adóvisszatérítési célból, 2020. december 

31-ig tegyék meg. Az adományt vasárnap külön borítékban vagy postai úton juttassák el a 

plébániára. 

 

Tájékoztatjuk kedves Híveinket, hogy Krisztus Király vasárnaptól Misi atya, ittléte idején, 

vasárnap két alkalommal mutatja be a szentmisét: 10:00 és 11:00 órai kezdettel. Kérjük, hogy 

előre jelezzék részvételi szándékukat Edvi Panninál (514-626-7092). 

 

A hétköznapokra kért miseszándékokat Misi atya privát módon mondja el a kért napon. 

 

Ezen értesítőhöz csatoljuk a november 21-én megtartott online találkozó imádságait (Gergely 

Katalin összeállításában). A következő online ima 2020. december 4-én 20:00 órakor lesz. 

Jelentkezni Viski Enikőnél lehet (514-647-2643). 

 

A következő kiadványaink megvásárolhatók a mise után: 

Historia Domus (angol nyelvű) 

SZÉP KARÁCSONYI AJÁNDÉK! 
Historia Domus (francia nyelvű) 

Szabó Erzsike konyhájából (magyar nyelvű) 

                                               Egységár: 10 $ 

Kiadványaink megvásárlásával a Magyarok Nagyasszonya Egyházközséget támogatják! 

 

KERESZTSÉG 

November 29-én, vasárnap RACZ Jonathan László a keresztség szentségében részesül. 

 

Adományok a múlt héten: Perselyben:    21.00 $ 

                                              Borítékban: 955.00 $ 

                                              Adomány:    430.00 $ 
ISTEN FIZESSE MEG! 

 

MISESZÁNDÉKOK: 

December 1. 

4. 

  

+Galankó Rózsa szándékára 

Szeretteimért – Rácz László 

Híveink szándékaira 



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

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) 

 

 
 

SERVING THE MONTREAL HUNGARIAN 

COMMUNITY 
PO BOX 442 WESTMOUNT STATION 

WESTMOUNT, QC  H3Z 2T5 
KATALIN SIMON 

PRESIDENT 
 

FOYER HONGROIS INC. 

 

Kati Udvarhelyi 
gestionnaire 

 

2580 St-Jacques O. 
Montreal, Québec 

H3J 2M8 
Tél. : (514) 934-1777 
Fax : (514) 934-4848 

 

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 

 

 

Ez a hirdetésifelület 

bérelhető 

a templomjavára. 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért 
 

Mennyei Atyánk, 
minden élet forrása! 
Küldd el Szentlelkedet, 
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! 
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MAGYAROK NAGYASSZONYA 
EGYHÁZKÖZSÉG 

ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS OUR 
LADY OF HUNGARY CHURCH 

 
HETI ÉRTESÍTŐ 

PIERANGELO PATERNIERI plébános 
 

PLÉBÁNIAI HIVATAL 

    kedd: 9:00-14:00 

 szerda: 10:00-15:00 

 

 
 

Imádság kísértésben 
 

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 90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4 

Tel.: 514 387 9503 

Fax: 514 387 8912 

Email: magyarplebania@videotron.ca 

Honlap: www.magyarplebania.com 
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