
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. 

 
ÚRANGYALA 

PAP: Az Úr angyala köszönté…  HÍVEK: És ő méhébe fogadá Szentlélektől  
 szent Fiát.  

PAP: Üdvözlégy, Mária, ...  HÍVEK: Asszonyunk, Szűz Mária, … 

PAP: Íme az Úrnak szolgálóleánya.  HÍVEK: Legyen nekem a te igéd szerint.  

PAP: Üdvözlégy, Mária …  HÍVEK: Asszonyunk, Szűz Mária …  

PAP: És az Ige testté lett.  HÍVEK: És miköztünk lakozék.  

PAP: Üdvözlégy, Mária …  HÍVEK: Asszonyunk, Szűz Mária …  
PAP: Imádkozzál érettünk, Istennek HÍVEK: Hogy méltók lehessünk Krisztus 

szent Anyja! 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. 
 

 

HIRDETÉSEK 

� Mai szentmisénket Horváth Anna és gyermekei kérésére Krisztek István 
és Anna lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért.  
Perselypénz: $405, közösségnek $100. 

� A misék szeptember első vasárnapjáig (beleértve) tovaábbra is du. 4-kor 
kezdődnek. Ekkor a szentmise időpontját újra megvizsgáljuk, az egész 
közösséget érintő szavazás formájában.  

� A Szent István Napi ünnep és megemlékezés államalapításunkról 
Augusztus 22-én du. 3 –tól lesz a Magyar Házban. 

� Szentmisénk után mindenkit szeretettel várunk kávéra, süteményre a 
templomunk alatti teremben.  
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Lelkipásztor: Rev. ANDROVICH TAMÁS (Tel: 514-387-9503) 

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 104 Kiben élünk, mozgunk 
Felajánlásra: 105 Szentháromságnak életem, 
Áldozásra: 114 Égből szállott szent kenyér, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 

 

Zsoltár 
Megnyitod kezedet, Istenem, és táplálsz minket. 

 
ALLELUJA 

Nagy próféta támadt köztünk, Isten meglátogatta az ô népét. 
 

A szentmise olvasmányai 
2 Kir 4, 42-44; Ef 4, 1-6; Jn 6, 1—15 

 
 

Nincs egyebünk, csak öt kenyerünk, és két halunk,  
de mi ez ennyinek... 

 

   
Ha azt a kicsit, amink van, odateszük Jézus elé, akkor Ő sokakat 
fog táplálni vele. Bizalommal tegyóük azt, amit tudunk, a többit 

Isten hozzáteszi. 



Július 26.: Szent Joakim és Szent Anna, Szűz Mária szülei Ünnepe 

Anna és Joakim csendes, észrevétlen életet éltek. Életüket gyümölcséről, a 
Szűzanyáról lehet felismerni. Ma is szükség van csendben szolgáló, szerető 
emberekre, akik Isten szeretetét élik és tanúsítják.  

Szent Anna talán nem is sejtette, kit bízott gondjaira Isten, amikor Mária 
édesanyja lett. Becsülettel tette dolgát, hitre, imádságra nevelte lányát. Sokszor 
mi is csak később vesszük észre, milyen nagy dolgot tett velünk az Isten. 
Legyünk mindig hálásak Istennek. 

Jézus Krisztus test szerinti nagyszüleinek, Szent Joakimnak és Szent Annának 
emléknapját tarja az Egyház. Az ő gyermekük volt a Boldogságos Szűz Mária. A 
II. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária 
szüleit. Szent Annát már a VI. századtól tisztelték Keleten, kultusza Nyugaton a 
X. században terjedt el. Szent Joakim tisztelete az újkorban fejlődött ki.  

 
A Holdraszállás a Vatikánból nézve  

 „Imádkozunk ezért a csodálatos vállalkozásért, Isten nevének dicsőségére, aki 
ekkora hatalmat adott az embereknek.” 

Ezt az üzenetet küldte VI. Pál pápa a három asztronautának az Apollo–11 űrhajó 
indulása előtt. A Holdon történt landolás után az űrhajósok a kitűzött zászló 
mellett egy kis fehér tasakot is hagytak a Hold felszínén, benne egy 
szilíciumkorongon miniatűr betűkkel 73 állam, köztük a Vatikán üzenete, egy 
aranyozott olajág, érmék és hímzett emblémák. A Szentszék üzenete a 8. 
zsoltárt idézi: 
Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsőséged az 
egekig magasztalja a gyermekek és a kicsinyek ajka. Védőbástyát emeltél 
elleneid ellen, hogy elhallgattasd az ellenszegülőt és a lázadót. Bámulom az 
eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. Mi az ember, 
hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz reá? Majdnem isteni 
lénnyé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad. Hatalmat adtál neki kezed 
műve fölött, mindent lába alá vetettél: minden juhot és barmot, a mezők vadjait, 
az ég madarait s a tenger halait, mindent, ami a tengerek ösvényén kering, 
Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! (8. zsoltár) 

Imádkozunk ezért a csodálatos vállalkozásért, Isten nevének dicsőségére, aki 
ekkora hatalmat adott az embereknek.  VI. Pál pápa 

A 40 évvel ezelőtti esemény VI. Pál pápára is nagy hatással volt, és kifejezte, 
mennyire csodálja az emberi értelmet és bátorságot. 1969-ben már a májusi 
általános kihallgatáson is a küszöbön álló nagy eseményről beszélt. Július 20-
án, délben az Úrangyala-imádság alkalmával is megemlékezett az űrhajó 
küldetéséről. A Magyar Kurír az évi július 25-i száma így számol be az 
eseményről: 

„A Szentatya ámulatát fejezte ki a technika hallatlan vívmányai felett. Ez az 
ámulatunk azonban nem mehet odáig, hogy bálványként tiszteljük a technika 
műveit! És éppen itt fenyegeti az emberiséget a veszedelem: hogy e vívmányok 
nem szabaddá, hanem ellenkezőleg, rabbá teszik! Hogy a kettő közül melyik 
következik be, az emberszívtől függ: attól, hogy az ember mindenekfelett 

önmagán tud-e uralkodni, vagy sem. Vietnam, a Közel-Kelet és Biafra mellett 
most már egy negyedik hadszíntér is létesült, San Salvador és Honduras 
között. Az éhség réme is fenyegeti az emberiséget. Hol van hát az igazi 
'emberség'? Bárcsak a haladás, amelynek ma diadalát ünnepeljük, az 
emberiség igazi anyagi és erkölcsi javát szolgálná! Amikor a holdkomp kikötött 
a bolygó felszínén, a Pápa ezt az üzenetet küldte a Holdra: 'Dicsőség a 
magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek! Ez az 
angyali szózat visszhangozzék ma egész Földünk nevében, amelynek Isten új 
kaput nyitott meg a jövő felé. Dicsőség a hősöknek és mindazoknak, akik 
ebben az eredményben valamiképpen is közreműködtek. Castelgandolfói 
csillagvizsgálójából szól most hozzátok, űrhajósok VI. Pál pápa. Tisztelet, 
nagyrabecsülés és áldás nektek, akik meghódítjátok a Holdat, éjszakáink és 
álmaink sápadt fényességét! Vigyétek el e bolygóra jelenlétetekkel a szellem 
uralmát és az Isten dicséretét, aki Teremtőnk és Atyánk! Mellettetek állunk 
jókívánságainkkal és imádságunkkal. Köszönt benneteket az egész katolikus 
Egyházzal együtt VI. Pál pápa." A Szentatya televíziókészüléke mellett nézte 
végig a holdraszállás eseményét. Előzőleg felkereste a pápai csillagda épületét 
és távcsövön megtekintette a helyet, amelyen ez történt. VI. Pál pápa 1969. 
október 16-án fogadta a három űrhajóst, Neil A. Armstrongot, Edwin E. Aldrint 
és Michael Collinst a Vatikánban. 

 
XVI. Benedek „Caritas in veritate” enciklikája – konferencia Rómában  

Július 21-én, politikai, gazdasági és vallási szakemberek tanácskoztak a római 
Szent Márta-templomban „A válság ideológiáján túl – A fejlődés, az etika és a 
piac az enciklikában” témában. 

Több mint egy éve tart a gazdasági és pénzügyi világválság. Többek 
elképzelése szerint a válság közvetlen okozója a szabad piac, a kapitalista 
rendszer, ezért vissza kell állítani az államok szerepét a gazdasági folyamatok 
irányításában, amely egyre inkább meggyengült a kollektivista rendszerek 
összeomlása és a globalizáció robbanásszerű térfoglalása óta. 

A pápai körlevél bátran szembenéz ezzel a témával, és hasznos útmutatást 
kínál. A pápa világosan rámutat a piac, a vállalkozás, a globalizáció pozitív 
lehetőségeire. Nem közvetlenül ebből erednek azok a nehézségek, amelyekkel 
ma szembe kell néznünk – fogalmaz XVI. Benedek. A problémák elsősorban 
abból származnak, hogy meggyengült a társadalom erkölcsi alapja, tartása, 
ami a gazdasági életben, a vállalkozásokban is megmutatkozik. 

A L'Osservatore Romano július 19-i vezércikkében Giuseppe Tamburrano a 
gazdasági válságot elemezve kiemelte, hogy a Rerum novarum a liberalizmus 
és a szocializmus rendszerét bírálta, és az igazságos, személyre szabott 
közgazdaságot ajánlotta. „XVI. Benedeknek nem beszélőpartnere sem a 
liberalizmus, sem a szocializmus; világméretű igazságtalan gazdasági 
rendszerrel áll szemben, amely nem ismeri a nyomor, az éhínség, az 
analfabetizmus, a gyermekhalandóság, az egyenlőtlenség, a fanatizmus, a 
drogkereskedelem valóságát” – fogalmaz Tamburrano. „A liberalizmus csődöt 
mondott, a kommunista rendszer nincs többé. Egyedül az egyház maradt, hogy 
emberséges gazdasági rendszert javasoljon, a föld elhagyatottjaiért kiáltson, 
minden embernek egyenlő méltóságot követelve” – következtetett a cikkíró. 


