
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: $475, érsekségnek (Needs of the Canadian Church) $45, 
Tamás atyának $50. Isten fizesse meg! 

� 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 9-én, 19:30 órától filmvetitéssel egybekapcsolt élõadást tart M. 
Szabó Imre újságiró a 61 évre elitélt Temerini Magyar fiúk tragédiájáról a 
Magyar Házban. Előtte 18:00 óratol vacsora kapható.  

� Október 17-én, este 7 órakor 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 11 Október 18 Október 25 November 1 

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

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: 293 Isten, hazánkért térdelünk Elődbe. 

 
 

Zsoltár 
Életünknek minden napját,  

Isten áldása kísérje! 
 

ALLELUJA 
Ha szeretjük egymást,  

Isten megmarad szívünkben, 
 és szeretete tökéletes lesz bennünk. 

 
 
 

A szentmise olvasmányai 
Ter 2, 18-24; 
Zsid 2, 9-11;  
Mk 10, 2-16 

 
  „ Holtomiglan, holtáiglan. ” 

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



Tíz téveszme, amely szétzilálja a házasságot  

Linda Mintle családterapeuta a válásról írt könyvében sorra veszi a tíz 
leggyakoribb önámítást, amely végső soron a házasság felbomlásához vezet. 
Az alábbiakban ezeket ismertetjük röviden, a Cbn.com összefoglalója alapján. 
1. téveszme: A házasság – szerződés 

Igen, a házasság jogi egyezség, Isten szemében azonban ennél sokkal több. A 
házasság valójában szövetség, megszeghetetlen ígéret, életre szóló 
elköteleződés „jóban-rosszban", jólétben és szegénységben, egészségben és 
betegségben. Azt jelenti, hogy akkor is szereted a másikat, ha éppen nincs 
hozzá kedved, hűséges maradsz, és megbirkózol a nehézségekkel. 
2. téveszme: Veled kötöttem házasságot, nem a családoddal 

Az igazság az, hogy nemcsak a házastársaddal kötötted össze az életedet: a 
családja is hozzátartozik a hozományhoz. Ne áltasd magad azzal, hogy a 
családját félreteheted! Köztük nőtt fel, ők nevelték olyanná, amilyennek 
megismerted. Igen, vannak más hatások is, és az ember sokat változik, de a 
fejlődést alapvetően a család határozza meg.  
3. téveszme: Meg tudom változtatni a házastársamat 

Tévedés! Nem valószínű, hogy múlhatatlan szereteted hatására meg fog 
változni az, hogy mindig elkésik, vagy hogy rendetlenség van a szobájában. Az 
együtt járás idején vedd észre az efféle figyelmeztető jeleket, főleg a 
súlyosabbakat, pl. ha sokat iszik, ha erőszakos a természete, vagy ha nem 
tartja meg az ígéreteit. A nászút után ezek a dolgok nagy valószínűséggel nem 
fognak javulni, csak romlanak. Az igazság az, hogy egyetlen dolgot tudsz 
befolyásolni: azt, hogy hogyan reagálsz a viselkedésére. Egyedül ezen 
változtathatsz.  
4. téveszme: Túl sok mindenben különbözünk 

A különbségek nem jelentenek komoly problémát, csak akkor, ha az értékrend 
és az erkölcsök terén mutatkoznak. Attól, hogy nem vagytok igazán összeillők, 
még nem megy tönkre a kapcsolat. Az igazi kérdés az, hogy hogyan kezelitek 
a különbözőséget. Meg kell tanulnotok úgy alkalmazkodni, hogy az 
mindkettőtök számára elfogadható legyen. Vannak feloldhatatlan különbségek 
is; ezeket meg kell tanulnotok elfogadni. A konfliktuskezelés krisztusi módjára 
vonatkozóan pedig világos útmutatást találtok a Szentírásban. 
5. téveszme: Nem érzem többé azt a lángoló szerelmet – elmúlt, vége! 

A szenvedélyes szerelem nem tart örökké, a szeretet azonban egy életen át 
megmaradhat. Az ember időnként nem érzi, hogy szereti a másikat, ezért el 
kell határoznia, hogy mindig úgy fogja szeretni, mint önmagát. A kritika például 
erősen csökkenti a szeretet érzését; egyik oldalon lenézést, a másikon 
védekezést idéz elő, ami érzelmileg eltávolítja egymástól a házastársakat. Az 
igazság az, hogy a szeretet érzését sokféleképpen fel lehet erősíteni. Például 
úgy, hogy az ember minden negatív megjegyzését öt pozitívval ellensúlyozza. 
Sokat jelent, ha barátian elbeszélgettek és segítetek egymásnak. Nem 
szoktam kétségbe vonni, amikor egy-egy férj elmondja, hogy már nem érez 
lángoló szeretetet a felesége iránt. Csak azt próbálom megértetni velük, hogy a 
szeretet, a szerelem érzését újra fel lehet szítani.  

 

6. téveszme: A hagyományosabb házasság a megoldás 

Kiábrándultságában sok férfi úgy érzi, boldogabb lenne, ha olyan kapcsolatban 
élne, ahol a férfi az úr. Sokan elbizonytalanodnak a férfi-női szerepekkel, 
feladatokkal kapcsolatban. Az engedékenység fogalmát gyakran rosszul 
értelmezik és sokszor visszaélnek vele. Isten a házasságban egyenrangúnak 
akarta a férfit és a nőt. Kétszer nyilatkoztatta ki a nemekre vonatkozó akaratát: 
a Paradicsomban és Krisztus életében. Ez legyen előttetek a példa, amikor 
férfi és nő kapcsolatáról gondolkodtok. Meglátjátok: akárhogyan alakítjátok 
kapcsolatotokat, a kölcsönös engedékenység, tisztelet, biztatás és empátia 
elengedhetetlen. 
7. téveszme: Ilyen vagyok, nem tudok megváltozni: kellek vagy nem kellek? 

Aki nem hajlandó változni, az voltaképpen Isten ellen lázad: másként akarja 
berendezni életét, mint Ő. Azzal, hogy azt mondja, nem tud megváltozni, 
elutasítja a megváltás és a megtérés keresztény élményét. Az ember mindig 
törekszik a tökéletességre, de ez a valóságban folyamatos küzdelmet jelent. 
Azt jelenti, hogy mindig kész vagy felülvizsgálni a viselkedésedet, és igyekszel 
Krisztushoz egyre hasonlóbbá válni. Ha a házastársak így élnének, kevesebb 
volna a válás. Az ember nem változik meg magától, csak ha akar. A változás 
lehetséges, de három dolog kell hozzá: akarás, engedelmesség és a 
Szentlélek ereje.  
8. téveszme: Volt egy házasságon kívüli kapcsolatom – el kell válnunk  

A házasságon kívüli kapcsolat súlyos és romboló, de nem helyrehozhatatlan, 
ha mindkét házastárs akarja. A viszonyt fel kell számolni, bűnbánatot kell 
tartani, bocsánatot kérni és megbocsátani, majd újjáépíteni a házastársi 
kapcsolatot. Az egyik fél megszegte a szövetséget, de ha mindketten akarják, 
helyreállíthatják. Nem könnyű, de lehetséges. 
9. téveszme: Mindegy, mit teszek, Isten úgyis megbocsát  

Isten valóban megbocsát, ha megbánod a bűneidet, de ettől még igenis 
számít, hogy mit teszel. Tetteid természetes és lelki következményekkel 
járnak, ne vedd hát olyan magától értetődőnek Isten kegyelmét! 
10. téveszme: Menthetetlen a helyzet 

Ha feladtad, ha a jövő reménytelennek tűnik, ha eltávolodtatok egymástól, ha 
nem tudjátok kezelni a konfliktusokat, ha hibáztál, vagy bármi legyen is a 
probléma, higgy abban, hogy Isten akkor is tud cselekedni, amikor te már nem. 
Meg tudja változtatni az emberi szívet, képes csodát tenni, a legnehezebb 
körülmények között is bármit el tud érni. Ő a lehetőségek Istene. Közeledj 
hozzá, imádkozz a házasságodért, küzdj igazi ellenségeddel, a sátánnal, és 
reménykedve várd, hogy Isten megsegítsen!  

Ha házastársaddal együtt bensőséges kapcsolatban maradtok Istennel, 
házasságotok sugározni fogja ezt a meghitt kapcsolatot. A válás elkerülhető! 
Vegyétek észre a mai kultúra hazugságait, és a Szentírás igazságához 
ragaszkodva szálljatok szembe velük! Nincs házasság, amelyet ne fenyegetne 
a válás, de kezetekben van a lehetőség, hogy megelőzzétek! 


