
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 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért.  
Perselypénz: $325. 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. 

� 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.  

 
Magyar szentmise közösségünkben legközelebb  

szeptember 27. és október 25. du. 4-től lesz a templomunkban.   
További naprakész információ közösségünk weboldalán található: 

http://ottawaimagyarkatolikus.yolasite.com/ vagy www.omkk.tk  
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A KÉTNYELVŰ SZENTMISE rendjét a Hozsanna 14. oldalától lehet követni. 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 227 Kegyes szemmel nézz ránk, 
Felajánlásra: 223 Hozzád sóhajt a lélek, 
Áldozásra: 127 Ó szentséges, ó kegyelmes, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 189 Nyújtsd ki mennyből, 

 

Zsoltár 
Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. 

 
ALLELUJA 

Az evangéliumban Isten meghívott minket, hogy Urunk, Jézus Krisztus 
dicsőségéből részt adjon nékünk. 

 
A szentmise olvasmányai 

Bölcs2, 12. 17-20; Jak3. 16-4, 3; Mk9, 30-37 

 
   „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be!” 



„Ilyennek látom a papunkat” – Rajzpályázat a papság évében  

A papság évében rajzpályázatot hirdet a Katolikus Hivatásgondozó Intézet, 
„Ilyennek látom a papunkat” címmel. 

A pályázókat arra kérik, hogy rajzaikkal különféle élethelyzetekben (nemcsak 
misézés közben) mutassák meg papjukat, és rajzaikhoz lehetőleg írjanak pár 
mondatos kommentárt vagy kis történetet. 
A pályázatot három korcsoportnak hirdetik meg: óvodásoknak, valamint alsó és 
felső tagozatosoknak. A rajzokat jeligével kell beküldeni, a pályázati anyagban 
lezárt borítékban szerepeljen a beküldő gyermek neve, lakcíme, életkora, 
plébániája, illetve ha katolikus oktatási intézménybe jár, az intézmény neve. Az 
értékes díjakat Bosák Nándor püspök adja majd át. 

A rajzokat a Katolikus Hivatásgondozó Intézet címére kell beküldeni (1071 
Budapest, Városligeti fasor 45.). Beküldési határidő: 2009. október 31. A nyertes 
rajzokból vándorkiállítást szervez a Katolikus Hivatásgondozó Intézet. 
 

Londonban nem engedélyezik a keresztény plakátok kihelyezését  

Az észak-londoni Camden városrész önkormányzata nem járul hozzá, hogy a 
plébániai szervezőcsoport középületekben és könyvtárakban reklámozza 
környezetvédelmi rendezvényét, csak akkor, ha a szövegből kihúzzák az „Isten” 
és a „keresztény” szavakat. 

A Szent Ferenc Hétvégén előadások hangzanak el a klímaváltozással 
kapcsolatban; Mark Dowd előadásának címe: Az éghajlatváltozás keresztény 
ügy. Vasárnap délután megáldják az állatokat egy rövid egy szertartás 
keretében, amelyen egy katolikus általános iskola kórusa énekel – olvasható a 
rendezvény plakátjain.  

Az egyik szervező elmondta, hogy a rendezvényt több környezet- és állatvédő 
csoport és intézmény támogatja. „Tavaly Szent Ferenc ünnepén Zöld Vásárt 
rendeztünk, ami nagyon jól sikerült. Meglátogatott minket az önkormányzati 
képviselőnk és több városi tanácstag is. Komoly támogatást kaptunk a Camdeni 
Önkormányzattól, amely standokon reklámozta az újrahasznosítást és a 
komposztálást. Nem értem, idén miért nem engedik, hogy kitegyük a 
plakátjainkat." 

Az önkormányzat képviselője közölte: „Környezetvédelmi témájú hirdetések 
közzétételéhez szívesen hozzájárulunk, de önkormányzati politikánk nem engedi 
meg, hogy vallásokat népszerűsítésünk" – tudósít az ICN. 
 

... Erdő Péter bíborost a Központi Oltáregyesületről  

A Központi Oltáregyesület alapításának 150. évfordulója és újjászervezésének 
20. évfordulója alkalmából szeptember 4-én konferenciát szerveztek 
Budapesten, Erdő Péter bíboros elnökletével. A tanácskozáson Erdő Péter 
bíboros interjút adott a Magyar Katolikus Rádiónak. 
– A Központi Oltáregyesületet a XIX. században, 1859-ben alapították. Mi 
indokolta az egyesület alapítását, és mi volt a célja? 

– Elsősorban az indokolta, hogy az egyházközségek nem léteztek, a plébániák 
mint közösségek még nem működtek. A hívőknek a közösségi aktivitását az 
egyház életében, de a társadalomban is, katolikus szellemben, az egyesületek 
fejezték ki. Az akkori időben, egészen az első világháborúig, a buzgó 
lelkipásztorok elsősorban vallásos egyesületeket hoztak létre. Ez az egyesület 
nem akármilyen volt, hanem pápai jóváhagyással rendelkezett, és ezért a 
főpásztorok is támogatták, szorgalmazták. A célja az Oltáriszentség 
tiszteletének elősegítése volt. Ehhez hozzá kell tenni háttérként, hogy voltak 
körmenetek azelőtt is, a barokk kortól kezdve gyakori volt Budapesten is, de a 
XIX. századra népünnepéllyé váltak, mondanivalójuk kezdett elsikkadni. 
Nagyon fontos volt tehát, hogy megint a lényegre figyeljünk, és a Krisztussal 
való találkozásból merítsünk erőt. 
– A Központi Oltáregyesület szorosan kötődik a budapesti Örökimádás-
templomhoz. Ez hogyan alakult ki? 

– Először volt az Oltáregyesület, és sok évtizeddel később jött létre az 
Örökimádás-templom. Ehhez kellettek az örökimádó apácák is, és kellett 
Kanter Károly dinamikus személyisége, aki előbb az Oltáregyesület elnöke 
volt, majd ebben a minőségében annyira meg tudta mozgatni az embereket, a 
különböző társadalmi köröket, hívőket, hogy ezt a szép templomot meg tudták 
építeni, és biztosítani tudták, hogy ott valóban tartós szentségimádás legyen. 
– Az Oltáregyesület a Krisztus-hívők magántársulása. A Krisztus-hívők 
magántársulásának milyen szerepe, helye van a Katolikus Egyházban? 

– Hogy magántársulás-e, azt én vitatnám, mert amikor létrejött, akkor még ez a 
különbségtétel, hogy magántársulás és hivatalos társulás, nem létezett. Az 
egyesület célját tekintve inkább hivatalos társulásnak minősíteném, mert olyan 
feladatot vállal, amellyel az Egyház küldetéséből veszi ki a részét. Az 
Oltáriszentség tiszteletének segítése erőteljesen ide tartozik, és ezért van az, 
hogy a szabályzat jóváhagyását, a vezetőség megerősítését az illetékes 
főpásztor végzi. Véleményem szerint tehát valamivel több, mint magántársulás, 
már csak azért is, mert régen az egyházmegyei körlevelek előírták, hogy a 
plébániákon ezt meg kell alapítani, például a mi egyházmegyénkben. Amit 
kötelezően előírt a megyéspüspök, az valószínűleg hivatalos szerveződési 
forma. De ismétlem, a régi világban nem létezett ez a fogalom; a 
megkülönböztetést az 1983-as Egyházi Törvénykönyv vezette be. 
– A Központ Oltáregyesületnek bíboros úr a megyés főpásztora, minden hónap 
első csütörtökén imaórát tart és szentmisét mutat be az Örökimádás-
templomban a papi hivatásokért. Ez bíboros úr szándéka, vagy ezzel egy 
hagyományt követ? 

– Mind a kettő. Szántszándékkal folytatom a hagyományt. A közösségi 
szentségimádás és a papokért való ima szorosan összetartozik. Papság nélkül 
nem volna Oltáriszentség. Éppen ezért az Egyháznak múlhatatlanul szüksége 
van arra, hogy legyenek papok, tehát a szentségimádás és a papokért végzett 
ima összetartozik. 

A beszélgetés meghallgatható a Magyar Katolikus Rádió honlapján 
(www.katolikusradio.hu), a Magvetés – hitéletünk krónikája című műsor 
szeptember 7-i adásában, 20 órától.  (Zimányi Ágnes, Magyar Katolikus Rádió). 


