
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 Dr Harczy Márta kérésére az iskolások- és diákokért 
ajánljuk fel, hogy a tanév sikeres legyen mindannyiunk számára. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért.  
Perselypénz: $415, Clergy $30, Tamás atyának $40. Isten fizesse meg! 

� Szeptember 26-án este 7 órai kezdettel vacsorával egybekötött Szüreti bál 
lesz a Magyar házban. Zenét a Kardinál együttes szolgáltatja. Belepő 
tagoknak $20, nem tagoknak $25. 

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

� 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. 

� Október 3-4 között lesz a montreáli Magyarok Nagyasszonya 
Egyházközségk búcsúja. Az idén is a búcsú falusi jellegű lesz. 

� 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: 227 Kegyes szemmel nézz ránk, 
Felajánlásra: 220 Áldozattal járul hozzád, 
Áldozásra: 136 Üdvözlégy Oltári szentség! 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 284 Boldog asszony Anyánk, 

 

Zsoltár 
Az Úr színe előtt járok, az élők földjén. 

 
ALLELUJA 

Nincs másban dicsekvésem, mint az Úr keresztjében, általa a világ 
megfeszíttetett számomra, és én a világ számára. 

 
A szentmise olvasmányai 

Iz50, 5-9a; Jak2, 14-18; Mk8, 27-35 

 
    „TE VAGY A MESSIÁS!” 



XVI. Benedek új enciklikájának magyar kiadása  

Szeptember 22-én jelenik meg XVI. Benedek pápa „Caritas in 
veritate” kezdetű enciklikájának magyar nyelvű fordítása a Szent 
István Társulat gondozásában. 

A Caritas in veritate magyar kiadásának ünnepélyes 
bemutatójára szeptember 22-én kerül sor Budapesten, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia épületében. 

Amint arról több hírünkben is olvashattak, 2009. július 7-én 
hozták nyilvánosságra XVI. Benedek harmadik enciklikáját. 
Caritas in veritate kezdetű szociális körlevelében a Szentatya a 
jelenkor társadalmát érintő alapvető szociális kérdéseket 

vizsgálja, „az igazságban való szeretet fényében”. 
 
Imaóra a magyar és a szlovák miniszterelnök találkozója idején  

Bajnai Gordon magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök Szécsényben 
találkozik szeptember 10-én, hogy a két ország közötti feszültséget enyhítsék. A 
béke Isten ajándéka, és tőle származik az igazi békesség, ezért a találkozó 
napján délután 3 és 4 óra között Beer Miklós váci püspök kezdeményezésére 
imaórát tartanak a szécsényi ősi ferences templomban, melyre minden jó 
szándékú embert várnak. 

A magyar ferencesek meghívták az eseményre a szlovák ferences 
rendtartomány tagjait is, hogy Szent Ferenc örökségének megfelelően közösen 
kérjék a Mindenható segítségét a két nép és a két állam közötti testvéri 
kapcsolatok elmélyítéséhez. 

Szécsény – ahol vezérlő fejedelemmé kiáltották ki II. Rákóczi Ferencet 

A szécsényi ferences kolostort 1334-alapították. A szerzetesek iskolát nyitottak, 
a lelkipásztorkodás mellett kódexmásolással és egyéb, az akkori időkben 
szükséges iparral foglalkoztak, szegényházat, kórházat működtettek. Károly 
Róbert és Nagy Lajos uralkodásának időszaka a kolostor aranykorát jelentette. 
Mátyás király 1461. szeptember 17-én járt a rendházban.  

A török 1544-ben tört be először Szécsénybe. A ferencesek sok nélkülözés és 
állandó rettegés között teljesítették feladatukat, négyüket felkoncolták. 1683-ban 
Sobieski János lengyel király seregei fölszabadították a települést. A rend 
elöljárói II. Rákóczi Ferenc nevelőjét, Bárkányi Jánost helyezték a városba. Az 
1705-ös szécsényi országgyűlésre érkező II. Rákóczi Ferenc a kolostorban szállt 
meg, a sekrestye felett elhelyezkedő gótikus terem az ő nevét viseli. Ezen az 
országgyűlésen kiáltották ki Rákóczit vezérlő fejedelemmé. Az 1708. évi 
káptalan ismét visszahelyezte a noviciátust Szécsénybe. Az 1848–49-es 
szabadságharc idején sok ferences barát tevékenykedett katonai lelkészként.  

1950. július 31-én a ferences kolostor lakóit teherautókon elhurcolták. A város 
negyven évre szerzetesek nélkül maradt. Egyházi használatában csak a 
templom és néhány szomszédos helyiség maradt. A kolostort húsz évvel ezelőtt, 
1989. szeptember elsején kapta vissza a ferences rend. Szécsényben ma a 
ferences család minden ága megtalálható: az I. rend a kolostorban, ahol a 
noviciátus is működik, a II. rend, a klarissza nővérek monostorában található, a 

harmadik rendet a szegénygondozó nővérek képviselik a Betánia Szociális 
Otthonban, a ferences világi rend szécsényi Szent Klára közössége pedig a 
plébánián működik. 

 
„Szoros kapcsolat van a környezetvédelem és az ember etikai igényeinek 
tiszteletben tartása között”  

XVI. Benedek szeptember 10-én Castel Gandolfóban fogadta a 2008-as 
zaragozai „Víz az életért” világkiállítás szentszéki pavilonja kivitelezőinek és 
munkatársainak 35 fős csoportját. 

A Szentatya elismeréssel szólt a szentszéki pavilonról, amely az egyik 
leglátogatottabb volt a nemzetközi kiállításon. A katolikus egyház jelenlétével 
kifejezte, hogy sürgető szükség van a környezet védelmére, valamint arra, 
hogy az emberiség felfedezze a természet mély spirituális dimenzióját. Rá kell 
ébreszteni az embereket arra, hogy a teremtett világ sokkal több, mint a 
gazdagság forrása – hangsúlyozta a pápa.  

Beszédben XVI. Benedek rámutatott a víz alapvető értékére. Isten a 
teremtéssel az emberek kezébe adta a Föld kulcsát és elvárja tőlük, hogy  
felelősen és tisztelettel éljenek ezzel a nagy ajándékkal. A természet a 
Teremtőnek az emberiség iránti szeretetéről szól, amely Krisztusban teljesedik 
be az idők végén. Ha tiszteletben tartják az emberi ökológiát a társadalomban, 
az javára válik a környezeti ökológiának is – emelte ki a Szentatya.  
 

A Magyar Katolikus Kultúra Napjai  

A Magyar Katolikus Egyház művészeti értékeinek bemutatására, szélesebb 
körű megismertetésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ez év 
szeptember 15. és 17. között első alkalommal rendezi meg a Magyar Katolikus 
Kultúra Napjait.  

A háromnapos rendezvény során mintegy 50 településen közel 100 kulturális 
program segíti az egyházi kultúra gazdagságának megismerését: a 
templomokhoz hasonlóan az egyházmegyei gyűjtemények ingyenes nyitva 
tartással, különleges kincseik bemutatásával, tárlatvezetéssel várják a 
látogatókat. Több egyházmegyében szerveznek előadásokat, tanácskozást 
vallás és kultúra kapcsolatáról, valamint kiállítások, irodalmi estek, 
hangversenyek is találhatók a programok között.  

A programsorozat országosan a Szent István Társulat új könyvesboltjának 
megnyitójával indul Budapesten. Ennek keretében szeptember 15-én 16 órakor 
Erdő Péter bíboros, az Apostoli Szentszék Könyvkiadójának fővédője és Veres 
András püspök, a rendezvény szervezőbizottságának elnöke áldja meg a 
Stephanus Könyvesházat (Budapest V., Kossuth Lajos u. 1.) 

A közelmúltban elkészült, http://kultura.katolikus.hu címen elérhető honlapon a 
Magyar Katolikus Kultúra Napjainak programjait gyűjtötték össze, és 
folyamatosan bővítik a beérkező újdonságokkal. A honlapon településenként, 
egyházmegyénként és naptári rendben is áttekinthetők az egyes események.  

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


