
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 Krisztek István 
és Anna lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért.  
Perselypénz: $395. Isten fizesse meg! 

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

� Október 6-án, kedden, este 7 órakor az Aradi Vértanúk halálának 160. 
évfordulójára lesz emlékest a Magyar házban. A megemlékezésen a 
Magyarok Világszövetsége által terjesztett és a szervezet 56 országot 
átölelő tagszervezeteiben ugyanezen a napon elhangzó ’’A magyar 
szabadság szentjei – Az aradi tizenhármak’’ c. megrázó erejű hangkép 
lesz bemutatva, amely hossza 62 perc és amelyen a Békés Megyei 
Jókai Színház színművészei közreműködnek Erkel Tibor és Bátkai 
József zenei összeállításában. Bevezetőt mond Feszty Dániel. 

� Október 17-én jótékonysági bál lesz az 56-os forradalom tiszteletére a 
Magyar házban. Belépődíj $50.  

� Szentmisénk után mindenkit szeretettel várunk kávéra, süteményre a 
templomunk alatti teremben.  

További hirdetéseket Feszty Katalinnak a 613.435.7347 számon vagy 
emailben (ottawaikatolikuskozosseg@hotmail.com) lehet elküldeni. 
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Lelkipásztor: Rev. ANDROVICH TAMÁS (Tel: 514-387-9503) 

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

 

VASÁRNAPI MISEREND 

Október 4 Október 11 Október 18 Október 25 

12:30 12:30 12:30 16:00 

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 221 Egybegyűltünk, ó nagy Isten 
Felajánlásra: 229 Kezdődik az ének 
Áldozásra: 135 Üdvözlégy, ó drágalátos nagy Szentség, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 293 Isten, hazánkért térdelünk Elődbe. 

 

 
 
 

Zsoltár 
Az Úr végzései igazak, megvidámítja a 

szívet. 
 

ALLELUJA 
Uram, a te szavad igazság, tégy szentté 

minket igazságod által! 
 
 
 

A szentmise olvasmányai 
Szám11, 25-29;  

Jak5, 1-6, 3;  
Mk9, 38-43. 45. 47-48 

 
 

 

  „Aki nincs ellenünk, velünk van!”” 



Felelősségünk a teremtett világért – előadássorozat az MKPK körleveléről  

Szeptember 24-én Udvardy György püspök előadásával vette kezdetét az a 
sorozat, melynek célja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
„Felelősségünk a teremtett világért" című körlevelében meghirdetett keresztény 
környezetvédelmi értékrend részletes kifejtése, továbbá a gyakorlati életbe 
való átültetés lehetséges módjainak feltárása. 
Az Országos Lelkipásztori Intézet, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola és a Teremtésvédelem munkacsoport által közösen szervezett 
előadássorozat első alkalmán Nobilis Márió, az OLI igazgatója köszöntötte a 
jelenlévőket.  

Udvardy György a püspökkari körlevél átfogó bemutatásával nyitotta meg az 
előadássorozatot. Ismeretette az előkészítési folyamatok főbb szempontjait, a 
fogalmazvány főbb célkitűzéseit, a megjelenése óta kapott visszajelzéseket és 
gyakorlati hatásait. A Püspöki Konferencia, belátva, hogy „sok mindenki beszél 
az ökológiai válságról, a klímaváltozásról, hozzáértők, kevésbé hozzáértők, 
érdekeket képviselve, vagy a szakmát képviselve”, nem ezt célozta meg e 
körlevél megfogalmazásával – fogalmazott Udvardy püspök. „Azért akarunk 
szólni a teremtett világ védelméért a kilmaváltozásról, a válságról, mert 
bennnünket mindenek előtt az ember érdekel, hogy mit tudunk mi mondani 
most, ebben a szituációban az emberről. Azokat a jelenségeket és 
változásokat, amelyek társadalmi szinten, klímaváltozásban, egyéb területen 
lejátszódtak, különböző szakemberek különbözőképpen ítélik meg – mondta az 
előadó. „Bennünket az érdekel, hogy valójában mit tesz ez a változási folyamat 
az emberrel. Azért is akarunk az emberről beszéni, mert ezen folyamatoknak, 
ha nem is teljesen, de jelentős részében maga az ember az okozója. S mitől 
remélhetjük, hogy valami változás lesz? Csakis az embertől” – hangsúlyozta 
Udvardy György. 

Az előadást követően Verseghi Nagy Miklós, a  teremtesvedelem.hu oldal 
szerkesztője ismertette  az internetes oldalt,  majd röviden bemutatkoztak a 
Teremtésvédelem munkacsoport jelen lévő tagjai. 

A sorozat további találkozói péntekenként 18 órakor kezdődnek egy-egy 
elméleti és gyakorlati téma bemutatásával, amit kötetlen beszélgetés követ. Az 
alkalmak tervezett befejezése 21 óra. 

Helyszín: Országos Lelkipásztori Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
Az előadássorozatra várják minazokat, akik környezetükben, plébániájukon, 
közösségükben szeretnének tevékenyen hozzájárulni a teremtésvédelmi 
gondolat megerősödéséhez, mások aktivizálásához. Azok az érdeklődők, akik 
nem tudtak részt venni az első találkozón, az előadás anyagát megtalálják az 
interneten, és bekapcsolódhatnak a folyamatba. Udvardy püspök előadásáról 
hamarosan bövebben olvashatnak a teremtésvédelem.hu oldalon. 
Október 9-én Baritz Laura OP Környezeti etikák keresztény szemmel című 
előadására kerül sor; a gyakorlati témát a helyi szintű közösségi cselekvés 
lehetőségeinek feltárása adja.  

 

XVI. Benedek pápa videóüzenete az ENSZ klímakonferenciájára  

Az államok vezetői bátran álljanak ki a teremtett világ értékes ajándékának 
védelméért – erre buzdít XVI. Benedek pápa abban a videóüzenetben, amelyet 
az ENSZ 64. közgyűlése keretében megtartott klímacsúcs résztvevőihez 
intézett. 

A Szentatya megállapítja: fontos, hogy a nemzetközi közösség és az egyes 
kormányok megfelelően tájékoztassák az állampolgárokat. Világosan és 
átláthatóan el kell ismerni a közös erőforrások használatának gazdasági és 
szociális költségeit, figyelembe véve a jövő nemzedékeinek igényeit is. A 
környezetvédelem, az erőforrások és a klíma védelme minden vezetőt arra 
kötelez, hogy közösen cselekedjen a jog tiszteletben tartásával, előmozdítva a 
szolidaritást a világ legszegényebb térségeivel.  

Együttes erőfeszítésekkel olyan átfogó emberi fejlődést valósíthatunk meg, 
amely minden ember javát szolgálja ma és a jövőben egyaránt – fejti ki 
üzenetében a pápa. Utalva Caritas in veritate – Szeretet az igazságban 
kezdetű enciklikájára, olyan fejlődést sürget, amely az igazságban való 
szeretet értékeiből merít. Ehhez alapvetően fontos, hogy mindenki nagyobb 
felelősséget érezzen a teremtett világ iránt. Ezt nem pusztán a környezeti 
tényezők, hanem az éhség és a nyomor botránya is megkövetelik. Üzenetében 
XVI. Benedek pápa támogatásáról biztosítja az Egyesült Nemzetek 
Szervezetét, emlékeztetve rá, hogy az egyház tanítása szerint a környezeti 
kérdések szorosan kapcsolódnak az ember átfogó fejlődéséhez. 

 
„Az Istennel egységben élő családnak különleges kisugárzása van”  

„A mozgalmaknak egyre szorosabban össze kell kapcsolódniuk a plébániai 
közösségekkel, hogy a keresztény családok ne csupán célpontjai, hanem aktív 
résztvevői legyenek az evangelizációnak" – hangsúlyozta Ennio Antonelli 
bíboros egy nemzetközi szemináriumon Rómában. 

„Az első lépés a Krisztussal való személyes találkozás élménye. A feladatunk 
pedig, hogy Krisztusban befogadjuk, és kapcsolatainkban, 
tevékenységeinkben megéljük Isten szeretetét – fogalmazott a Család Pápai 
Tanácsának elnöke.  

Isten szeretetét akkor tudjuk közvetíteni mások felé, ha az Igével, a 
szentségekkel és imádsággal élünk. Ha a család egységben él a 
Szentháromság egy Istennel, különleges energia, öröm, remény és szeretet 
sugárzik belőle. Az élet minden területére el kell vinnünk Isten és Krisztus 
szeretetét. Minden keresztény családnak hivatása, hogy az egyház és a helyi 
plébánia tevékenységébe bekapcsolódva evangelizáljon – idézi a bíborost a 
CNA.  

Az Ottawai Magyar Katolikus Közösség weboldala 
http://ottawaimagyarkatolikus.yolasite.com vagy 

www.omkk.tk 


