
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 Horváth Fülöp 
és Melánia lelkiüdvéért ajánljuk fel.  

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. 
Perselypénz $165, hozzájárulas Rev. Tuori magyarországi útjához 
$1045. Isten fizesse meg!  

� Ma a szentmise után az Ottawai Magyar Kórus rendezésében ebéddel 
egybekötött vidám éneklésre kerül sor. A kórus adventi és karácsonyi 
énekeket ad 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. 

� Idén először kapható a karácsonyi énekeket tartalmazó magyar nyelvű 
CD a Kolesár család közreműködésében. A CD megvásárolható a mise 
után a családtagoknál vagy megrendelhető a 613.823.7283 számon.  
Ára $10.  

� 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 20. – ADVENT 4. VASÁRNAPJA– 1013. szám 

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

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

MISEREND 

VASÁRNAPI  
MISÉK 

KARÁCSONYI 
MISE 

December 27 Január 3 Január 10  December 24 

16:00 16:00 12:30 17:15 

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 9 Ébredj, ember, mély álmodból, 
Felajánlásra:  Kodály: Adventi ének 
Áldozásra: 135 Üdvözlégy Ó drágalátos nagy Szentség, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 2 Harmatozzatok 

 
 

Zsoltár 
Téríts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk 

arcodat, és szabadok leszünk! 
 

ALLELUJA 
Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem 

a te igéd szerint. 
 

A szentmise olvasmányai 
Mik5, 1-4a; 

Zsid10, 5-10;  
Lk1, 39-45 

 
 

„Áldott vagy te az asszonyok között!” 
 

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



Isten feltárja belső világát  

Karácsonykor Isten feltárja belső világát. Közénk lép a Második Isteni Személy, 
ezzel kiderül, hogy Isten nem belügyként kezeli belső világát, hanem megosztja a 
legértelmesebb teremtményekkel, az emberekkel. Beletekinthetünk, mi az ő 
alapállása és terve a világgal.  

Mi emberek, hozzászoktunk, a titkosszolgálatok létezéséhez. Szervezetek jönnek 
létre azért, hogy kiderítsék, amit hatalommal rendelkezők nem mondanak. S 
újabban nemcsak államvédelmi célzattal, hanem az ipar és a technológia vonalán 
is felfutóban van a titkok kiderítése. Védeni kell a szabadalmakat is. Mindez nem 
elítélendő dolog, de nyilvánvaló jele annak, hogy akármekkora is az 
információáradat, nem biztos, hogy arról beszél a világ, ami igazán érdekli az 
embereket. 

Isten belső világához nem kell titkosszolgálat. Szokták az Egyházat is 
titkosszolgálati eszközökkel figyelni. Ha hitelesen él egy keresztény ember, akkor 
ez a vizsgálat enyhén szólva megmosolyogtató.  

Nyilvánvaló dolog, hogy vannak belső ügyeink, amelyek nem tartoznak akárkire, de 
Istenre minden tartozik, mert ő ismer bennünket a legjobban.  

Isten a legerősebb, mert magától feltárja belső világát, s nincs mitől félnie, mert ott 
csak szeretetet találunk. Félnivalója annak van, aki ott mást keres. De megtérni 
sohasem késő. 

 

XVI. Benedek nem Al Gore és a környezetvédő vallás követője  

A Szentatya aggódik a környezeti válság miatt, de nem Al Gore vallásának 
követője – írja vezércikkében Giuliano Ferrara, az Il Foglio nevű olasz napilap 
igazgatója azt követően, hogy elolvasta a pápának a béke világnapjára írt üzenetét.  

A Szentatya hangsúlyozza az ember felsőbbrendűségét, a teremtett világ fölé 
rendeltségét; és nem követője a környezetvédő vallásnak, avagy a 
környezetvédelemnek mint vallásnak – írja Ferrara a CNA szerint. A pápának 
ugyanis más hite van: a transzcendens, személyes Istenben hisz, aki a saját 
képmására teremtette az embert, és nincs szüksége arra, hogy ezt a hitét 
felcserélje egy olyan ideológiára, ami tudománynak tetteti magát – írja az elemzés.  

Üzenetében arra figyelmeztet a pápa, hogy ne áldozzuk fel az ember szentségét, 
ne abszolutizáljuk a természetet, és ne kezeljük azonos szinten az emberiséggel. 
Az ember nem ugyanolyan élőlény, mint az állatok és az növények, Isten rábízta a 
teremtés kormányzását.  

XVI. Benedek óva int a panteizmustól és a újpogány tanok követésétől, amelyek az 
ember üdvösségének kulcsát a természetben vélik felfedezni. Ferrara szerint a 
pápa ezen szavait a civilizáció és a kultúra jeleként kell tekintenie mind a 
világiaknak, mind pedig a modernistáknak és a posztmodernistáknak.  

 

Hetvenezer karácsonyi zarándokra számítanak Izraelben  

A karácsonyi ünnepek alatt Izraelben hetvenezer látogatóra számítanak. A legtöbb 
zarándok a betlehemi és názáreti ünnepi istentiszteleteken szándékozik részt venni 
– közölte az izraeli külügyminisztérium hétfőn.  

Az izraeli biztonsági erők együttműködnek a palesztin hatóságokkal, hogy 
megkönnyítsék a palesztin fennhatóság alatt álló Betlehembe való bejutást. A Ben 
Gurion repülőtéren is felkészültek a tömegek érkezésére. Jeruzsálem és a 

betlehemi ellenőrzőpont között óránként ingyenes buszjárat közlekedik majd – írja 
a Kathpress. 

Betlehemben a karácsony december 24-én este kezdődik. Az örmény ortodox 
egyház január 19-én ünnepel. Az éjféli misén hagyományosan rengetegen vesznek 
részt a betlehemi Születés-templomban, amely ritka kivétel: a római kor óta 
gyakorlatilag változatlan formában látható ma is. 

A turisztikai minisztérium közlése szerint októberig 2,3 millió turista és zarándok járt 
Izraelben. A szentföldi helyszíneket nyolcszázötvenezren keresték fel. A miniszter 
bejelentette: a tervezett fejlesztések után jövőre egymillióval több zarándokot 
szeretnének fogadni az országban. 

 

Előrelépés a vallásszabadság terén Kubában? (XVI. Benedek beszéde Kuba 
új szentszéki nagykövetéhez) 

Enyhülő kapcsolatok az Egyesült Államokkal, a vallásszabadság javulása, a 
gazdasági világválság, amelyet az embargó még súlyosabbá tett – ezeket az 
alapvető témákat érintette a pápa a kubai helyzet elemzésében, amikor fogadta a 
karib-tengeri ország új szentszéki nagykövetét. 

Közel 12 évvel ezelőtt, a maitól teljesen eltérő nemzetközi helyzetben hangzott el 
II. János Pál kívánsága: Kuba nyíljon meg csodálatos lehetőségeivel a világ előtt, 
és a világ nyíljon meg Kuba előtt. Egy évtizeddel később XVI. Benedek 
megállapította, hogy mindez részben megvalósult a várakozások és nehézségek 
közepette. Kuba döntő szerephez jutott a Karib-tenger és Latin-Amerika gazdasági 
és politikai kontextusában. 1998-hoz képest elsősorban a nyitás az észak-amerikai 
óriás felé lehetőséget adott a múlttól eltérő történelem kialakítására. Az Egyesült 
Államokkal javuló kapcsolatok kölcsönösen előnyökhöz vezetnek, anélkül hogy a 
két állam és állampolgáraik szuverenitása és jogai csorbulnának – olvasható a 
Vatikáni Rádió honlapján. 

XVI. Benedek utalt Kuba védőszentje, a Szeretet Szűzanyja-kegykép 
felfedezésének négyszázadik évfordulójára, amelyet 2012-ben ünnepelnek majd. A 
karibi helyi egyház közel áll a lakossághoz, és szerény, de hatékony segítségével 
hozzá kíván járulni jólétéhez. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy 
növekedjenek a vallásszabadság gyakorlásának konkrét jelei, ahogy az utóbbi 
években történt. Váljon lehetővé, hogy szentmiséket tartsanak a börtönökben, 
vallási körmenetekre kerülhessen sor, javítsák meg és adják vissza az 
istentiszteleti helyeket, építsenek egyházi otthonokat, és biztosítsanak szociális 
ellátást a papoknak és szerzeteseknek. Így a katolikus közösség szabadabban 
gyakorolhatja lelkipásztori feladatát. 

A Szentatya emlékeztetett Kuba ősi keresztény gyökereire, amelyek rendkívüli 
spirituális és erkölcsi örökséget hagytak az országra. Meghatározó módon 
hozzájárultak ezáltal a kubai lélek formálásához, erkölcsi és spirituális értékeket 
tanítva az embereknek, mint az élet tiszteletben tartása a fogantatástól a 
természetes halálig. 

Végül a pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy a kubai hatóságokkal 
folytatott párbeszéd vezessen az elvi keretek meghatározásához a Vatikán és a 
karib-tengeri ország közötti korrekt és soha meg nem szakított kapcsolatok 
érdekében. Ez kell, hogy biztosítsa a helyi egyház életének és lelkipásztori 
tevékenységének fejlődését – mondta Kuba új szentszéki nagykövetéhez szóló 
beszédében XVI. Benedek pápa. 


