
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: $560, közösségnek $100. Isten fizesse meg! 

� 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 Magyar Katolikus Közösséget érintő hirdetéseket, bejelentéseket Dr. 
Feszty Katalinnak telefonon (613/435-7347) vagy emailben 
(ottawaikatolikuskozosseg@hotmail.com) lehet elküldeni. Továbba a 
miseszándékokat Tamás atyával (514/387-9503) illetve Feszty Katalinnal 
lehet egyeztetni. 

� Szentmisénk után mindenkit szeretettel várunk kávéra, süteményre a 
templomunk alatti teremben.  
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A KÉTNYELVŰ SZENTMISE rendjét a Hozsanna 14. oldalától lehet követni. 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 229 Kezdődik az ének 
Felajánlásra: 226 Kegyességgel hívsz, 
Áldozásra: 126 Ó áldott szent Istenem 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 150 Uram Jézus! Légy velünk, 

 

Zsoltár 
Uram, ki lakhat a te hajlékodban? 

 
ALLELUJA 

Mennyei Atyánk életre hívott bennünket az igazság igéje által,  
a teremetett világ színe javának rendelt minket. 

 
A szentmise olvasmányai 

Mtörv4, 1-2. 6-8; Jak1, 17-18. 21b-22. 27; Mk7, 1-8. 14-15.21-23 

 
„Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi 

hagyományokhoz ragaszkodtok.” 



Szentjobb – ahol a Szent Jobbot őrizték  
 Szeptember 6-án, Kisboldogasszony búcsút tartanak 
az erdélyi Szentjobb településen. Szentjobb igen régi 
búcsújáróhely, a Nagyváradi Egyházmegyében 
található, a magyar-román határ közelében. Hartvik 
győri püspök 1116 körüli időkből származó 
legendagyűjteménye szerint itt őrizték egy ideig Szent 
István Jobbját, innen a település neve.  

A szentmisét Pék Sándor tasnádi plébános mutatja 
be, ezután következik az ünnepi körmenet.  

Szent István királyt – végakaratának megfelelően – a 
székesfehérvári bazilikában temették el 1038. 
augusztus 15-én. István halála után 
pogánylázadások igyekeztek megdönteni a még 
gyenge, kialakulatlan államot. A fehérvári káptalan, 
féltve a bebalzsamozott és mumifikálódott holttestet a 

megszentségtelenítéstől, kiemelte a bazilika közepén álló márványszarkofágból 
és a bazilika alatt lévő sírkamrában rejtette el. Ekkor történt, hogy az épségben 
megmaradt jobb kezet leválasztották, mivel csodás erőt tulajdonítottak neki, és a 
bazilika kincstárába vitték. A kincstár őre Merkur volt, aki később eltulajdonította 
a szent ereklyét és bihari birtokán rejtette el. 

Amikor Szent László hírt hallott az ereklyéről, felkereste Merkurt a birtokán. 
Megbocsátott a „tolvajnak” és a Szent Jobb megtalálásának helyén, első 
királyunk tiszteltére, a szent ereklye méltó elhelyezésére, Szent Jobb apátságot 
alapított. (Az apátság, s a körülötte kialakult mezőváros neve Szentjobb, a mai 
Románia területén található, román neve: Siniob). 

Az utóbbi években Magyarországról – Budapestről, Győrből, Szolnokról – is 
egyre több zarándok érkezik a búcsúra. 2006. augusztus 19-én Tempfli József 
nagyváradi megyéspüspök meghívására ellátogatott Szentjobbra Erdő Péter 
bíboros is, és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajándékaként Szent 
István ereklyét adott át Tempfli József püspöknek.  

 
Ferences szerzetesnők a cigányság felemelkedéséért  

A Szent Ferenc Kisnővérei szerzetesrend 
által létrehozott Elfogadlak Alapítvány a 
Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával 
konferenciát rendez a hátrányos helyzetű 
gyermekek felzárkóztatásáról az Ózdhoz 
közeli Arlón augusztus 29-én. 

A résztvevők megismerkedhetnek azzal a 
tevékenységgel is, amelyet a szerzetesrend 
tagjai a településen élő, nehéz sorsú cigány 
gyermekekért végeznek. A rendezvény 
témái: közoktatási integráció, 

esélyegyenlőség, ciganológia és toleranciafejlesztés a művészeti nevelés 
eszközeivel. 

Az Egri Főegyházmegye területén több településen tevékenykedő 
szerzetesrend a múlt század nyolcvanas éveiben titokban szerveződött meg. 
Az akkori egri érsek, Seregély István hívását elfogadva 1989-ben telepedtek 
meg Szomolyán, majd Bükkszentkereszten, Arlón és Miskolcon. Munkájuk 
alapja a szemlélődő imából és a testvéri szeretetből táplálkozó evangelizáció. 
A szegények, a megvetettek, a hátrányos helyzetű fiatalok szolgálatát tekintik 
hivatásuknak. 

 
Pünkösdváró Európa – Kárpát-Medencei Ökumenikus Nagytalálkozó  

A Kárpát-medencei Ökumenikus nagytalálkozó a szlovákiai nyelvtörvény 
kapcsán szerveződött, célja a testvéri közösségvállalás kinyilvánítása a 
határon túlra szakadt, hátrányos megkülönböztetést és jogfosztást szenvedő 
magyar nemzeti közösségekkel. 

A találkozó augusztus 30-án 17.30-kor szentmisével veszi kezdetét a szegedi 
dómban. A 18.30-kor kezdődő találkozón köszöntőt illetve beszédet mond 
Kiss-Rigó László szeged-csanádi  megyéspüspök, Tőkés László EP-képviselő, 
Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke, Schmitt Pál, EP-alelnök, Bábel 
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Fazekas László a Szlovákiai Református 
Egyház püspöke  és  Gáncs Péter evangélikus püspök, a Déli Egyházkerület 
püspöke. A találkozó záróakkordjaként 20 órakor koszorút helyeznek el 
Kazinczy Ferenc, Vörösmarty Mihály és Kölcsey Ferenc emléktáblájánál.  

Az Ökumenikus Nagytalálkozót a Duna Televízió, a világ és a Kárpát-medence 
magyarságának televíziója egyenes adásban közvetíti. 
 
Jezsuita hét szeptemberben  

Szeptember harmadik hetében (13–20.) a magyar jezsuiták önállóságuk 100. 
évfordulóját ünneplik Budapesten. 

A programok két helyszínen zajlanak, lesz két kávézó, imasuli, utcai 
lelkigyakorlat, könyvvásár, közéleti udvar, gospel mise, utcafeszt, kiállítás, 

színház, előadás, hangverseny, bemutatkoznak a 
jezsuita nők, Bogár fesztivál... 

A szervezésben részt vesz a Párbeszéd háza 
közössége, a Jézus Szíve templom hívei, a Szent Ignác-
os szakkollégisták, a Chemin Neuf közösség, a Sote 
Mentálhigiené Intézet, a Keresztény Élet Közösség 
csoportjai, a Jézus Szíve Társaság nővérei és kollégistái, 
a Szentjánosbogarak, a Magis csoport, a Miskolci 
Jezsuita Gimnázium diákjai, a Loyolai Szent Ignác 
cserkészcsapat, a Musica Sacra kórus, és még sokan 
mások. 

A hetet Beer Miklós váci megyéspüspök nyitja meg 
szeptember 13-án, vasárnap este 6 órakor a Mária utcai 
templomban. 

 

Közösség weboldala:  http://ottawaimagyarkatolikus.yolasite.com/  


