
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 Horváth Anna és gyermekei kérésére Dr Horváth 
Antal lelkiüdvéért ajánljuk fel.  

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. 
Perselypénz $430, Clergy support $85, hozzájárulas Rev. Tuori 
magyarországi útjához $330. Erre a célra további adakozásaikat ma a 
mise utan Bartakovich Jutkánal vagy a perselypénz gyűjtésekor tehetik 
meg. Isten fizesse meg!  

� 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. 

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

� A Hungarian Spectrum decemberi műsorát megtekinthetik 13-án  
9:30-kor, valamint 15-én 5:30-kor és 19-én 9:30-kor, a Rogers 22-es 
kábelcsatornáján. 

� Idén, december 24-én a magyar nyelvű karácsonyi szentmise délután 
17:15–kor lesz a templomunkban. 

� 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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2009. december 13. – ADVENT 3. VASÁRNAPJA– 1012. szám 

Lelkipásztor: Rev. ANDROVICH TAMÁS (Tel: 514-387-9503) 

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

 

VASÁRNAPI MISEREND 

December 20 December 27 Január 3 Január 10  

12:30 16:00 16:00 12:30 

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 1 A kereszténységben kiszünk, 
Felajánlásra: 9 Ébredj, ember, mély álmodból, 
Áldozásra: 109 Áldjad ember e nagy Jódat, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 207 Menyországnak Királynéja, 

 
 

Zsoltár 
Ujjongj és zengjél háladalt, mert nagy és 

szent a te Megváltód. 
 

ALLELUJA 
Az Úr lelke van rajtam:  

elküldött, hogy a szegényeknek 
örömhírt vigyek. 

 
 

A szentmise olvasmányai 
Szof3, 14-18a; 

Fil4, 4-7;  
Lk3, 10-18 

 
 

„Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni.” 

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



Sólyom László Szabadkán  

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke Szabadkára látogatott. Nem egész 
egynapos szabadkai tartózkodása során találkozott a vajdasági magyar nemzeti 
közösség vezetőivel és a szerb államfővel. A magyar elnököt a szabadkai 
püspökség épületében fogadta Pénzes János szabadkai megyéspüspök.  

Sólyom László a személyes beszélgetés után Pénzes János szabadkai és Német 
László, nagybecskereki püspökkel alkalmi műsort tekintett meg a Paulinum 
püspökségi gimnázium kápolnájában. A szeminaristákon, tanulókon és a tanári 
karon kívül jelen voltak a politikai és társadalmi élet jeles személyiségei, a belgrádi 
magyar nagykövetség és a szabadkai főkonzulátus munkatársai, a Vajdasági 
Magyar Szövetség elnöke és mások. A köztársasági elnököt Miocs József, a 
gimnázium igazgatója, majd Pénzes János püspök köszöntötte, utalva arra, hogy 
nemrégiben járt Budapesten a Sólyom László által rendezett fogadáson.  

Sólyom László beszédében köszönetet mondott vendéglátóinak, beszédében 
pedig az egyházi vezetők fogadása kapcsán kiemelte, hogy az évente ismétlődő 
személyes találkozások is kifejezik a nemzet egységét. Rámutatott arra is, hogy a 
demokratikus változások után másképpen fogjuk föl egységünket. A magyarság 
kulturális nemzetet képez, és állampolgárságtól függetlenül egy olyan egység, 
melynek jogait az Európai Unióban is el kell majd ismerni. Másrészt a 
magyarságnak sok központja van, hiszen minden nemzetrésznek, amely körülveszi 
az anyaországot megvan a saját arculata, fejlődése és felelőssége. Sólyom László 
hozzátette: örül annak, amikor láthatja, mit tesz egy-egy nemzetrész saját 
arculatának kialakításáért.  

Az elnök fontosnak tartotta, hogy Szerbiában megszületett a nemzeti tanácsokról 
szóló törvény és már sokan beiratkoztak a választási névjegyzékbe, megvallva 
ezzel magyarságukat. Elmondta: többek között azért jött el, hogy bátorítsa az itteni 
magyarokat. Ezután Sólyom László folytatta útját Palics felé, ahol találkozott Boris 
Tadić szerb államfővel.  

 

Sólyom László államfő és az egyházak december 8-i találkozójáról 

Sólyom László államfő a Sándor-palotában fogadta a hazai és határon túli 
történelmi egyházak vezetőit. A köztársasági elnök kijelentette: a egyházak 
legfontosabb társadalmi szerepe a közösségteremtés; különösen nagy jelentősége 
van ennek a határon túli magyarok esetében, ahol a vallási közösségek szinte az 
egyedüli szerveződések a magyarok számára. Az államfő rámutatott: a vallási 
közösségek erősítik a hitet, ami a személyiség tartóoszlopa. A hit pedig alapvető 
fontosságú, az emberi minőség része. Az egyházi fenntartású oktatási 
intézmények szilárd érdekrendet képviselnek, tevékenységük eredményes, a 
karitatív intézmények munkája pedig nélkülözhetetlen az állam számára. 
Valamennyi magyarországi napilap idézi Erdő Péter bíborost, prímást, Esztergom-
budapesti érseket, aki a megbeszélés előtt kijelentette: „Nincs a régióban még egy 
ilyen ország, amely a saját történelmi egyházaival olyan skizofrén viszonyban 
lenne, mint a magyar, hiszen minden évben újra és újra problémák vannak az 
amúgy is szűkre szabott létfeltételeink körül.” A magyar katolikus egyházfő 
emlékeztetett: a magyar zárszámadási törvényben nem állapítottak meg konkrét 
összeget az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő normatívájának 
korrekciójára, csak utalás van egy későbbiekben kiadandó, alacsonyabb szintű 
jogszabályra, egy rendeletre. Ez eddig még soha nem fordult elő – mondta Erdő 
Péter. Ugyanígy nyilatkozott Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református 

Egyház zsinatának lelkészi elnöke, hangsúlyozva: abszurd és jogi nonszensz, hogy 
a kormány és az érvényben lévő vatikáni szerződés ellenére nem rendezte a 
zárszámadási törvénnyel az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő 
normatívájának egyenlegét. 

 

Misére hívja a 2010-es téli olimpia játékosait a vancouveri érsek  

J. Michael Miller, a kanadai Vancouver érseke levelet küldött a városban tartandó 
2010-es téli olimpiai játékok sportolóinak, meghívván őket a vasárnapi és a február 
17-i, hamvazószerdai misékre.  

Vancouver „évek óta készül fogadásotokra" – írja az érsek november 30-án kelt 
levelében. A főpásztor a szentmiséken túl a sportolók figyelmébe ajánlotta az 
érsekség két vendégfogadóját is – írja a CNA. 

Az olimpiai játékokat február 12-től február 28-ig rendezik meg, ezt követően pedig 
március 12. és március 21. közt tartják a paralimpiai játékokat. Vancouver és a 120 
kilométerre fekvő Whistler 2003. július 3-án, Prágában nyerte el a XXI. Téli Olimpiai 
Játékok rendezési jogát. 

 

Ötletek adventre, ajándékozásra 

� Töltsünk minél több időt együtt, közösségben 
már karácsony előtt is.  Szervezzünk 
ajándékkészítő műhelyt, kézműves kört, 
gyártsunk együtt karácsonyfadíszeket, süssünk 
együtt süteményt. 

� Törekedjünk arra, hogy minél kevesebbet 
vásároljunk. A vásárlás helyett használjuk a 
fantáziánkat, és készítsünk saját magunk 
ajándékokat 

� Adjunk közösségi élményt (színház-, koncert- 
vagy mozijegy, kirándulás, tanfolyam) vagy 
szellemi ajándékot szeretteinknek (diavetítés az idei családi képekből, 
versolvasás, kvízjáték stb.).  

� Ha mégis vásárolni szeretnénk, hasznos ajándékokat vegyünk, amelyekre a 
megajándékozottnak valóban szüksége lehet.  

� Lehetőleg tartós, jó minőségű ajándékokat vásároljunk. Részesítsük 
előnyben az újrahasznosított alapanyagból készült tárgyakat 

� Vegyünk helyben készült, illetve hazai termékeket. Vásárlásunkkal 
támogassuk a kisboltokat. Ha külföldi árut vásárolunk, vizsgáljuk meg, hogy 
„méltányos kereskedelemből” származik-e. 

� Vásárláskor vigyünk magunkkal egy nagyobb táskát vagy szatyrot, hogy ne 
kelljen minden üzletben nejlonzacskót kérni. 

� Ne vásároljunk agyoncsomagolt dolgokat, és figyeljük a környezetbarát logót 
a termékeken.  

� Karácsonytól vízkeresztig minden évben több száz tonna csomagolópapír 
kerül a kukába. Ha tehetjük, ne csomagoljuk be az ajándékot, a fa alatt 
hasznát vehetjük egy fehér lepedőnek vagy szép terítőnek is. Ha mégis 
szükséges, felhasználhatjuk magazinok, újságok színes lapjait vagy 
újrahasznosított papírt, cellux helyett pedig szalagot. 


