
HISZEKEGY 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És 
Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott 
Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; 
megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon 
feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten 
jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a 
katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test 
feltámadását és az örök életet. Ámen. 

FOHÁSZ PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT  

Isten Fia, Téged az Atya minden idők minden emberéhez küldött a Föld minden 
részére! Téged kérünk Mária által, a Te Édesanyád és a mi Édesanyánk által: ne 
engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban, különösen ne 
hiányozzanak azok, akik egészen a Te Országodért szentelik magukat. Jézus, Te 
vagy az ember egyetlen Megváltója! Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent 
mondtak Neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló 
hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő Evangéliummá 
váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat Országod 
aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek Téged! 
Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos 
küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki 
az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Ámen. 

 

HIRDETÉSEK 

� Mai szentmisénket Roik Mária kérésére Mezőfényi József lelkiüdvéért 
ajánljuk fel.  

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. 
Perselypénz $450, Clergy support $20. Isten fizesse meg!  

� Ma a szentmise részeként adventi lelkigyakorlatot tart a Rómából érkező 
Ft. Német Norbert.  

� Az Ottawai Magyar Kórus rendezésében ebéddel egybekötött vidám 
éneklésre kerül sor december 20-án a szentmisét követően. A kórus 
adventi és karácsonyi énekeket ad majd elő több nyelven, amihez majd 
a közönség is csatlakozhat. Ebéd felnőtteknek $10, gyermekeknek $5 
(12 alatt). A rendelést Novák Juditnál vagy Polgár Juditnál lehet leadni. 

� December 6-án jön a Mikulás a Magyar Házba. Belépő minden gyermek 
után $5. 

� Az ottawai CHIN rádió magyar nyelvű adása minden vasárnap reggel 7 
órától hallható az FM 97.9 hullámhosszon. 

� Szentmisénk után mindenkit szeretettel várunk kávéra, süteményre a 
templomunk alatti teremben.  

 
További hirdetéseket Feszty Katalinnak a 613.435.7347 számon vagy 
emailben (ottawaikatolikuskozosseg@hotmail.com) lehet elküldeni. 
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Lelkipásztor: Rev. ANDROVICH TAMÁS (Tel: 514-387-9503) 

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

 

VASÁRNAPI MISEREND 

December 6 December 13 December 20 

12:30 12:30 12:30 

A KÉTNYELVŰ SZENTMISE rendjét a Hozsanna 14. oldalától lehet követni. 

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 2 Harmatozzatok Égi magasok! 
Felajánlásra: 2 Áldás, dicséret és hála Néked: 
Áldozásra: 142 Zálogát adtad, ó Jézus 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 280 Győzelemről énekeljen 

 
 

Zsoltár 
Hozzád emelem a lelkem,  

én Uram, Istenem. 
 

ALLELUJA 
Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas 

szívedet,  
és üdvösségedet add meg nékünk. 

 
 

A szentmise olvasmányai 
Jer 33, 14-16; 

1 Tessz 3, 12-4, 2;  
Lk 21, 25-28. 34-36 

 
 
 

„Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül…” 

Az Ottawai Magyar Katolikus Közösség weboldala 
http://ottawaimagyarkatolikus.yolasite.com vagy www.omkk.tk 



Az amerikaiak 95 százaléka hisz Istenben  

Az amerikai tudósok 51% hisz valamiféle felsőbb hatalomban, míg 41 nem – derül 
ki a Tudomány Fejlődéséért Egyesület és a Pew Kutatóközpont felméréséből. 
Mindez azt jelenti, hogy a tudósok körében az Istenbe vetett hit nem csökkent 1914 
óta, sőt: akkor 42% hitt egy személyes Istenben, és ugyanennyi nem 

Az amerikai felnőtt lakosság ugyanakkor sokkal kevésbé ateista a tudósoknál. A 
felnőtteknek 95% hisz valamiféle isteni felsőbb hatalomban. Emellett a tudósoknak 
majdnem a fele vallja magát ateistának, agnosztikusnak vagy hasonlónak, míg az 
amerikai felnőtteknek csak a 17% vall magáénak ilyen nézeteket.  

A tudósok 10% katolikus, 21% protestáns, míg az amerikai felnőttek 24% katolikus 
és 51% protestáns. Az „evangéliumi protestánsok”, azaz a szabadkeresztények a 
felnőtt lakosság 28, a tudósoknak viszont csak 4% teszik ki.  

A kutatás szerint a tudósok hite attól is függ, hogy mi a szakterületük és milyen 
korúak. A fiatalabbak inkább hisznek Istenben, mint az idősek, és a kémikusok 
között is több a hívő, mint a biológusok és az orvosok közt.  

Michael J. Behe, a pennsylvaniai Betlehem városában található Lehigh Egyetem 
biokémia professzora szerint annak, hogy a tudósokra jellemzőbb az ateizmus, az 
az oka, hogy ők mindent szeretnének megmagyarázni, márpedig ha van Isten, 
akkor ez behatárolja ezt a kívánságot, hiszen akkor számos dolog nem 
magyarázható meg tudományosan. A professzor a CNA-nak nyilatkozva 
hozzátette: az ateizmus a tudósoknál olyan szakmai ártalom, mint más 
szakmákban az alkoholizmus. Szerinte nem igaz, hogy a nagyobb tudással 
arányosan csökken a hit, hiszen rengetegen jutottak arra a véleményre, hogy az 
élet nem jöhetett létre csak úgy, véletlenül, illetve hogy a világegyetem működése 
következetesen az életet segíti, ami megintcsak nem lehet véletlen.  

 

Feliratot találtak a torinói leplen  

A Vatikáni Titkos Levéltárban dolgozó Barbara Frale bejelentette: feliratot talált a 
torinói leplen és megfejtette azt. Következtetése szerint a szavak azt bizonyítják, 
hogy a lepel Jézus korában keletkezett.  

Barbara Frale, aki könyvet jelentet meg felfedezéseiről “A Názáreti Jézus leple” 
címmel, úgy fogalmazott: megtalálta a Názáreti Jézus 'halotti bizonyítványát' görög, 
arámi és latin nyelvű feliratokban a leplen. Bár sok betű hiányzik, sikerült 
rekonstruálnia a feliratot: „16-ban, Tibériusz császár uralkodása alatt a Názáreti 
Jézust, akit kora este levettek, miután egy római bíró halálra ítélte, mert bűnösnek 
találta a zsidó hatóság, ezennel el kell temetni azzal a kötelezettséggel, hogy 
családjának egy év letelte után át kell adni." 

Frale elmondta: a Krisztus korában elterjedt zsidó temetési szokások szerint a 
kivégzettek holttestét egy év múltán adták oda a családnak, addig közös sírban 
nyugodtak. A feliratot a lepelre rögzítették, hogy később azonosíthassák azt az érte 
jövők. A felirat általában az arc körül volt rögzítve. A kutató úgy véli, Jézus 
esetében is ezt tették, annak ellenére, hogy őt nem közös sírba temették. Frale 
szerint a három nyelv használata szokás volt az akkori Palesztinában. 

A Katolikus Egyház hivatalosan egyelőre nem ismerte el valódinak a leplet, 
amelyet a torinói székesegyházban őriznek különleges körülmények között. Egy 
1988-ban végzett radiokarbonos vizsgálat szerint a lepel a középkorból származik, 
egy újabb kutatás pedig azt állapította meg, hogy a 8. század előtt keletkezett, 
Jeruzsálemben. A textildarab 4,4x1,2 méteres, utoljára 2000-ben állították ki. 

II. János Pál pápa egyszer azt mondta: „A lepel Isten szeretetének és az emberi 
bűnnek a képmása. A Megfeszített megkínzott testének lenyomata, amely igazolja 
azt a félelmetes emberi képességet, hogy fájdalmat és halált okozzon 
embertársának, minden korban az ártatlanok szenvedésének ikonja lesz. 

XVI. Benedek pápa 2010-ben felkeresi a torinói leplet, amely tíz év után újra 2010. 
április 10. és május 23. között lesz nyilvánosan látható. A Szentatya júniusban 
jelentette be hozzájárulását, hogy ismét közszemlére állítsák a torinói halotti leplet. 
A pápa akkor így fogalmazott: „Ha Isten segítségével még élek és egészséges 
leszek, remélem, én is elmegyek a kiállításra. Biztosan megfelelő alkalom lesz 
arra, hogy szemléljem azt a titokzatos Arcot, amely csöndben szól az emberi 
szívekhez, és kéri őket, hogy ismerjék fel benne Isten arcát. 'Úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, 
hanem örökké éljen.'” (Jn 3,16). 

 

A világ boldogabb lenne, ha az emberek szentháromságos szeretetben 
élnének  

XVI. Benedek november 25-én, a vatikáni VI. Pál teremben tartotta meg az 
általános kihallgatást. Folytatta a középkori keresztény kultúráról szóló katekézisét. 
Ez alkalommal két kiváló teológus, Szentviktori Hugó és Richárd alakját idézte fel, 
akik a XII. században éltek és a párizsi Szent Viktor apátságban tanítottak. 
Mindketten tanúságot tettek arról, hogy az értelem és a hit szorosan kötődik 
egymáshoz.  

Hugó sokat elmélkedett a világi tudományok és a teológia közötti kapcsolatról. 
Számára a tudományok önmagukban véve értékesek. Mélyen kell tanulmányozni 
ezeket, hogy kiszélesítsük az emberi tudást, válaszolva az igazság 
megismerésének vágyára. Ahhoz, hogy megismerjük Istent, az Írásokban található 
kinyilatkoztatásból kell kiindulnunk. Szentviktori Hugó történelmi teológiai nézete 
rámutat Isten üdvözítő beavatkozására, amely azonban mindig tiszteletben tartja 
az ember szabadságát és felelősségét. Szentviktori Richárd Hugó tanítványa volt, 
aki szintén fontosnak tartotta a Biblia tanulmányozását. A szemlélődés nehéz út 
eredménye, amely magában foglalja a hit és az értelem közötti párbeszédet. A 
teológia olyan igazságokból indul ki, amelyek a hit tárgyát képezik, de azok 
ismeretét az értelem révén mélyíti el. Hugó és Richárd lelkünket a mennyei 
valóságok szemlélésére irányítják. A Szentháromságról való elmélkedés, a 
trinitárius misztérium csodálata és dicsérete végtelen örömmel tölt el bennünket. 
Bárcsak mi is tudnánk követni a három isteni személy példáját: mindhárman 
nemcsak egymással, hanem egymásért és egymásban élnek – mondta a 
Szentatya. A történelem nem a vak végzet, egy abszurd véletlen eredménye, 
hanem a Szentlélek műve, aki csodálatos párbeszédet támaszt az emberek és 
barátjuk, Isten között. 

A Szentatya angolul köszöntötte azt a 170 japán hívőt, akik Rómába, hogy 
megünnepeljék Boldog Peter Kibe és társai boldoggáavatásának első évfordulóját. 
A Szentatya anyanyelvükön üdvözölte a cseh, a szlovák, a horvát zarándokokat és 
ukrán katonákat is. Végül olaszul a pápa arra emlékeztette a fiatalokat, a betegeket 
és az új házasokat, hogy vasárnap kezdődik advent. A fiatalok éber imával, 
nagylelkű, evangéliumi elkötelezettséggel éljék meg ezt a fontos liturgikus 
időszakot. A betegek ajánlják fel szenvedésüket a keresztények karácsonyi 
felkészülésére, az új házasok pedig tanúskodjanak a szeretet Lelkéről, aki Isten 
egész családját élteti. 


