
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: $525, Clergy $10. Isten fizesse meg! 

� Szeptember 26-án este 7 órai kezdettel vacsorával egybekötött Szüreti bál 
lesz a Magyar hazban. Zenét a kardinál együttes szolgaltatja. Belepő 
tagoknak $20/ nem tagoknak $25. 

� Romsics Ignac professzor szeptember 17-én este 7 órától előadást tart 
Magyarorszag születése címmel a Main Library Auditoriumában (Main 
Library Auditorium, lower level, 120 Metcalfe St.) 

� 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.  

 
Közösségünk weboldala:   http://ottawaimagyarkatolikus.yolasite.com/ 
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Lelkipásztor: Rev. ANDROVICH TAMÁS (Tel: 514-387-9503) 

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

 

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

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 232 Zeng a harang hívó szóval 
Felajánlásra: 220 Áldozattal járul hozzád, 
Áldozásra: 136 Üdvözlégy Oltári szentség! 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 195 Te vagy földi életünk 

 

Zsoltár 
Áldjad, lelkem, az Urat, dicsőítsd az Istent! 

 
ALLELUJA 

Jézus hirdette országának örömhírét,  
és minden betegséget meggyógyított a nép körében 

 
A szentmise olvasmányai 

Iz35, 4-7a; Jak2, 1-5; Mk7, 31-37 

 
      „EFFATA, AZAZ: NYÍLJ MEG!” 



A szlovák nyelvtörvény kapcsán az EBESZ-hez fordultak a történelmi 
egyházak 
Levélben kér segítséget a négy történelmi egyház az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet kisebbségügyi főbiztosától, Knut Vollebaektől, hogy 
támogassa a nemzetek közötti megbékélést. A Szlovákiában szeptember 1-jén 
életbe lépett nyelvtörvény kapcsán megszületett levél magyar fordítását az 
alábbiakban adjuk közre. 

Egyházaink nevében őszinte hálánkat fejezzük ki az ún. nyelvtörvény, azaz az 
Államnyelvről szóló 270/1995 törvény kapcsán tett erőfeszítéseiért, amelyet a 
szlovák parlament 2009. június 30-án fogadott el.  

Értelmezésünk szerint a hivatkozott törvény a kisebbségek 
anyanyelvhasználathoz való jogát sérti, amennyiben korlátozza azon jogukat, 
hogy kifejezzék, megőrizzék és kibontakoztassák nemzeti, kulturális és nyelvi 
identitásukat, hogy fenntartsák és műveljék kultúrájukat a maga teljességében. 
Diszkriminál kisebbségi csoportokat és figyelmen kívül hagyja az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottságának a kisebbségi nyelvek használatának kiszélesítésére 
vonatkozó ajánlásait.   

Aggodalommal tölt el minket, hogy az Európai Unión belül olyan törvény kerülhet 
elfogadásra, amely ellentétes az alapvető európai értékekkel és figyelmen kívül 
hagyja az európai együttélés ezeréves zsidó-keresztyén értékeit.  

Korábban kiadott közös nyilatkozatunkban is amellett érveltünk, hogy az 
elfogadott törvény sérti azokat az alapvető európai értékeket és alapelveket, 
amelyeket az Európai Uniót létrehozó egyezmény 6. cikkelye fogalmaz meg. 
Mivelhogy az érintett törvény értelmezésünk szerint az európai egyházak és 
vallási közösségek gondolkodásában alapvető jelentőségű és 
megkérdőjelezhetetlen emberi jogokat sért, nem tekinthetünk rá úgy, mint egy 
ország saját, belső ügyére. 

Aggaszt minket a régiónkban tapasztalható növekvő politikai feszültség, 
különösen Szlovákia és Magyarország kapcsolatában. Magyarország és a 
térség egyházai szüntelenül azon fáradoznak, hogy legyőzzék a szociális, 
nemzeti és etnikai konfliktusokat és előmozdítsák az egyházak és nemzetek 
közötti megbékélést. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy eszközeink végesek és 
ezért támogatásra van szükségünk erőfeszítéseinkben. Éppen ezért a magyar 
egyházak úgy döntöttek, hogy nemzetközi szervezetek támogatását és 
segítségét kérik e téren. 
Szeretnénk biztosítani arról, hogy figyelemmel követjük a helyzetet és teljes 
mértékben támogatjuk azokat a kisebbségeket, akik fenyegetésként és 
diszkriminációként élik meg az állami nyelvtörvény módosítását. Osztjuk azt a 
nézetet, miszerint a szlovákiai magyar kisebbség módosított nyelvtörvény okozta 
félelmét és bizonytalanságát az Európai Unió egyetlen felelős vezető személye 
és testülete sem hagyhatja figyelmen kívül. 
Bizonyosak vagyunk afelől, hogy erőfeszítései hozzájárulnak a békés 
megoldáshoz és ezzel az Európai Unió közösségét erősítik.  

Őszinte tisztelettel: 

Dr. Erdő Péter  (bíboros, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia) 

Dr. Bölcskei Gusztáv (püspök, Magyarországi Református Egyház) 

Ittzés János (püspök, Magyarországi Evangélikus Egyház) 
Dr. Feldmájer Péter (elnök, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) 

 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozata 

 Az Evangélium tanításával és XVI. Benedek pápa 
megnyilatkozásaival összhangban 
kötelességünknek érezzük, hogy az aktuális 
társadalmi helyzet egy szomorú erkölcsi 
problémájával kapcsolatban szót emeljünk a 
társadalom alapvető értékei és különösen 
legkiszolgáltatottabb honfitársaink mellett. Miután 
püspöki konferenciánk tagjai az elmúlt időszakban 
többször felszólaltak ezekben a kérdésekben, 
most együttesen is kifejezzük álláspontunkat. 

Emberek százezrei kerülnek ma Magyarországon 
adósságcsapdába, a kilakoltatástól veszélyeztetve, miközben egyes bankok és 
bankvezetők jelentős profitra tesznek szert. Ebben a helyzetben a Magyar 
Katolikus Egyház nemcsak azt tartja kötelességének, hogy minden tőle telhető 
lelki és fizikai segítséget megadjon a kilátástalan helyzetbe került embereknek, 
hanem azt is, hogy felhívja a felelősök figyelmét az azonnali hatékony 
cselekvésre. 

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a gazdasági nehézségek terheit a társadalom 
különböző rétegei nem gazdasági helyzetük mértékében hordozzák, sőt a 
leggyengébb, legvédtelenebb rétegekre hárul immár elviselhetetlen teher, ami 
ellentmond a józan erkölcsi értékrendnek. Ezért arra kérünk minden felelős 
döntéshozót, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az ellehetetlenült 
helyzetbe kerülő családokért, otthonaik megmentéséért. Az otthonok 
megmentése ugyanis a családok megmentését jelenti. 

 
Mindennapi sms Benedek pápai üzenetével  

A közelgő csehországi pápalátogatás előtt 
különleges szolgáltatást kezdeményezett 
a brünni püspökség: az érdeklődők 
szeptember 5-étől ingyenes sms-ben 
olvashatják a XVI. Benedek enciklikáiból 
vett napi idézeteket. 

A brünni püspökség honlapján olvasható 
felhívás szerint az igénylők a csehországi 
mobiltelefon-társaság közvetítésével  
minden reggel 7 órakor kapják meg a 
Szentatya írásaiból származó üzeneteket. 

A pápai gondolatok egy nappal később az interneten is olvashatóak lesznek.  

A XVI. Benedek pápa szeptember 26. és 28. közötti csehországi látogatása 
alkalmával Brünnben tartandó szentmisére több mint 100 000 zarándokot 
várnak. 


