
LV. évf. 47. szám                    Évközi 34. vasárnap                  2018. november 25. 
KRISZTUS,  A MINDENSÉG KIRÁLYA 

„Tehát király vagy?” Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók 
királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt 
felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus 
így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, 
szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.” 
Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra 
születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az 
hallgat a szavamra.” 
 
ÉNEKEK:  Bevonulásra: 229;    Felajánlásra: 229;     Áldozásra: 109;      Kivonulásra: 284. 
 
OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből (Dán 7, 13-14) Dániel 7. fejezete először egy 

látomást ír le a "négy hatalmas vadállatról", amik a tengermélyből buktak föl. A négy 
pogány világhatalmat jelentik ezek, királyaikkal együtt (7,17). Ezek a vadállatok alulról 
jönnek, de az Emberfia az "ég felhőiben" látható, mert az isteni világhoz tartozik. Olyan, 
"mint egyike az ember fiainak", és Benne testesül meg Isten népe, amely a sok szenvedés 
után készen áll, hogy Isten őt magához emelje. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR   92, 1ab. 1c – 2,5                        5 tónus 

Válasz:  Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött. 
 

  Az Úr országol, királyi fölségbe öltözött, + az Úr fölségbe öltözött, * 
felövezte magát hatalommal. 

 
   Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött. 

 
    Megerősítette a földet, hogy meg ne inogjon. + Öröktől fogva vagy te, 

Uram, * szilárdan áll trónod kezdet óta. 
 
    Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött. 

 
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből (Jel 1, 5-8) Az áldás mondatában, amely megelőzi a 

kisázsiai egyházakhoz küldött két levelet (Jel 1-2), Jézust három messiási cím illeti: 
"hű Tanú", "Elsőszülött a halottak közül" és "Uralkodó a föld királyai fölött". 
Krisztus a hű, megbízható tanú, arról tesz bizonyosságot, amit látott, és tanúságtételének 
igazságáért halálba megy; nem marad a holtak közt, él örökké, és Őáltala a miénk is a 
föltámadás és az élet. Uralma az igazság és szeretet erején alapszik, és akkor lesz 
tökéletes, ha az ember az Ő igazságára hittel, a szeretetére pedig hűséggel válaszol. Ő, 
a fölfeszített szabadított meg minket a bűntől, és részt juttat nekünk királyi papságából. 

 
ALLELUJA: Alleluja. Alleluja Imádkozva virrasszatok szüntelen, * hogy az Emberfia elé méltón 

 álljatok! Áldott, aki jön az Úr nevében, * áldott legyen ősatyánknak, Dávidnak jövendő 
országa. Alleluja. 7. tónus 

  
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 18, 33b – 37) "Te vagy-e a zsidók Királya?" -- a 

római helytartó kérdezi ezt, és politikai értelemben érti. "Ha nem lenne bűnöző, nem 
szolgáltattuk volna őt ki neked!" -- mondták a zsidók Pilátusnak. Jézus tisztán rámutat, mi 
nem és mi igen az Ő királysága. Azért jött a világba, hogy tanúskodjék Isten 
"igazságáról", hogy Isten királyi uralmát kikiáltsa és érvényt szerezzen neki. Az "Igazság" 
itt magának Istennek a valóságát jelenti, nevezhetni "világosságnak" vagy "életnek" is -- 
mindezek a szók ugyanazt jelentik, és csak elégtelenül fejezik ki a lényeget. 

 

Ünnepek a hét folyamán: november 25. vasárnap 
november 29. csütörtök 
november 30. péntek 

Alexandriai Szent Katalin 
Szent Filoména 
Szent András apostol 

ESEMÉNYEK 

 November 25-én, vasárnap az Egyházközség meghív minden hívőt az éves nagygyűlésre. 
Vegyünk részt minél nagyobb számban! 

 November 25-én a szentmisét követően tartjuk a közgyűlést. A Gondnoki Tanács felhívja a kedves 

Hívek figyelmét, hogy két Hatos Tanács tagunknak lejár a mandátuma. Új tagokat kell választanunk 

és a 2019-es költségvetést jóváhagyni.  

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 formanyomtatványt  az irodában kérhetik. ) A jelölés határideje: 

november 22. csütörtök. 

SZAVAZNI csak azok az egyházközségi tagok tudnak, akik rendezték az évi tagsági díjukat. 

 A Kurátor Testület újra megszervezi hagyományos Hurka-Kolbász vásárát. Aki rendelni szeretne, 
az megteheti Incze Kláránál (514-695-9663) és a Plébánián november 25-ig. 

 Adventi Vásárt rendezünk a Mindszenty teremben 2018. december 2-án, vasárnap 10:00 és 15:00 
óra között. Asztalok bérelhetők a Plébánián (1 asztal 25 $, 2 asztal 35 $). Jelentkezési határidő: 
2018. november 29. csütörtök. 

 
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. Ámen. 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem! 
 
 
ADOMÁNYOK A MÚLT HÉTEN:   Perselyben:          0.00 

      Borítékban:          0.00 
      Adomány:          0.00    
          ISTEN FIZESSE MEG! 
MISESZÁNDÉKOK: 

 November       25.    9:00  +Koncsik Vilmosért - hozzátartozói 
     11:00  Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 
            26.   Nincs szentmise 
            27.   8:00 +Joaqim Bras-ért - Angelina 
            28.   8:00 +Nagy Györgynéért – Nagy Zsuzsa és családja Velencéről 
            29.   8:00 +Nagyszülőkért - Angelina 
            30.   8:00 Maria de Lurdes-ért - Angelina 
 December          1.   8:00 +Bürger Györgyiért – Nagy Zsuzsa 



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

Hálából SZENT JÚDÁS TÁDÉ  
SAINT JUDE THE APOSTLE                                                          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 

Dr. JUDY HORVATH, D.D.S. - FOGORVOS 

Centre soins du sourire

  
Smile Care Centre

 

        Családi és esztétikus fogászat   

Family & esthétique dentistry                               

5 1 4 . 6 2 6 . 4 4 4 6  
www.montreal-west-island-dentist.ca  

4230 boul. St-Jean, suite 203 D.D.O. H9H 3X4 

  

 

Jasko Moshonas Ouimet Inc. 
SALON FUNÉRAIRE * FUNERAL HOME 

693 Rue Jean Talon O 

Montreal,  Québec, Canada H3N 1S1  

514 271 1212 

Microscopes 
R á c z  L á s z l ó  

In-Service, Réparation et Nettoyage 

845 Daladier, Laval, Qc H7X 2M2 

         450-689-1543 

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 

 

 

„Mikor emlékezetemhez fordulok s elrendelem, hogy ezt vagy azt parancsom szerint adja elő, 

egynémely dolgok tüstént előjönnek. Másokat csak hosszas keresés után, mintegy rejtettebb fiókokból 

szed elő. Vannak, amik seregestül tódulnak, s amikor az ember másvalamit akar vagy keres, 

minduntalan odaugranak, mintha kérdeznék: nem mi vagyunk? Ilyenkor elhessegetem őket 

emlékezetem arcáról lelkem egy kézlegyintésével, míg csak ki nem tisztul és elém nem jön rejtekéről 

az, amit keresek.” 
 (Szent Ágoston: Vallomások) 

 

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 (2018. november 4.) prédikáció: 
 https://www.youtube.com/watch?v=jF_0eJ3h7Mg&list=PLa8ZG3w7JbTakUeHe5OEgqbXzo-ettaL3 

514.426.4228 
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R 4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

mailto:magyarplebania@videotron.ca
http://www.magyarplebania.com/

