
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 Horváth Fülöp 
és Melánia lelkiüdvéért ajánljuk fel.  

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért.  
Perselypénz: $345, Clergy $80, Közösségnek $100. Isten fizesse meg! 

� Október 17-én, este 7 órakor jótékonysági bál lesz az 56-os forradalom 
tiszteletére a Magyar házban. Belépődíj $50.  

� Az 1956-os Forradalom 53. évfordulójára rendezett megemlékezés-
sorozat a követlező helyszíneken és időpontokban fog zajlani:  
Október 25-én,  du. 3 órakor emlékezés a Maple Island-i emlékműnél, 

du. 5 órától ünnepi műsor a Magyar Házban. 
November 1-én,  du. 2.30 – kor koszorúzás a beechwoodi temetőben, 

  du. 4 órától ünnepi szentmise az áldozatok emlékére.  

� A Hungarian Spectrum októberi adását 11-én, vasárnap de. 9:30-kor, 
majd az ismétlését október 17-én, szombaton de. 9:30-kor sugározza a 
Rogers a 22-es csatornán. 

� 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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VASÁRNAPI MISEREND 

Október 18 Október 25 November 1 November 8 

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

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 223 Hozzád sóhajt a lélek, 
Felajánlásra: 220 Áldozattal járul hozzád, 
Áldozásra: 134 Üdvözlégy, Krisztusnak 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 195 Te vagy földi éltünk 

 
 

Zsoltár 
Áraszd ránk irgalmadat, Urunk,  

hogy mindenkor ujjongjuk! 
 

ALLELUJA 
Boldogok, akik lélekben szegények, 

mert övék a mennyek országa. 
 
 
 

A szentmise olvasmányai 
Sir24, 23-31; 
Zsid4, 12-13;  
Mk10, 17-30 

 
 

„Menj, add el, amid van, és így kincsed lesz az égben!” 

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



160 éve emlékezünk az aradi vértanúkra  

Több ezren vettek részt október 6-án az 1848/49-es magyar szabadságharc 
vértanú tábornokai kivégzésének évfordulója alkalmából tartott 
megemlékezésen Aradon. Az ünnepség a minorita templomban kezdődött 
szentmisével, amelyet Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek mutatott be. 

„Sokszor és sokféleképpen méltatták az elmúlt 160 év alatt az aradi 
vértanúkat. Mindent elmondtak arról, ami történt szinte óráról órára rögzítették 
az eseményeket. A visszaemlékezések szemüvegén át kerültek be a nemzet 
panteonjába, és ami megtörténik még a szentek galériájában is, a sablonok 
által meg is merevednek. A történelem, akkor az élet tanítómestere, ha életre 
kelnek a hősök a magunk szívében valóságban megismerjük őket, s így 
vonzanak bennünket példájukkal” – mondta az érsek szentbeszédében, 
amelynek végén Damjanich János imájából idézett: „Áldd meg Aradot! Áldd 
meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, 
Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok 
szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást 
találnom. Ámen.”  
A szentmisét követően megkoszorúzták a vértanúk egykori vesztőhelyén álló 
obeliszket, majd a megemlékezés a Megbékélés parkjában, a Szabadság-
szobornál folytatódott. 

 
Valóban sikerült rekonstruálni a torinói leplet?  

Egy olasz kutató azt állítja, sikerült létrehoznia a torinói lepel mását. A CNA 
hírügynökség által megkérdezett szakértők szerint azonban több lényeges 
különbség van az eredeti és a rekonstruált lepel között. 

A Reuters hírügynökség közlése szerint Luigi Garlaschelli, a Paviai Egyetem 
szerveskémia-professzora bejelentette: kutatócsoportjával „bebizonyította, 
hogy létre lehet hozni a torinói lepelhez hasonlót". A kutató e hét végén egy 
paranormális jelenségekkel foglalkozó olaszországi konferencián számol be 
eredményeiről. 

A Jézus halotti lepleként számon tartott, halszálka-szövésű lenvászonból 
készült leplen halvány barnás elszíneződésekből egy keresztre feszítés által 
meghalt, szakállas férfi alakjának negatívja rajzolódik ki. Sokan azt állítják, 
középkori hamisítvány, ám a tudósok máig nem tudják megmagyarázni, 
hogyan kerülhetett a kép a lepelre. 

Garlaschelli és kutatói – akiknek munkáját egy olasz ateista-agnosztikus 
egyesület finanszírozta – úgy állították elő a képet, hogy az anyagot egy férfi 
köré csavarták, majd savtartalmú okkerfestékkel dörzsölték be. Az anyagot 
sütőben felmelegítve, majd vízben kimosva „öregítették", végül vér- és 
vízfoltokat juttattak rá, és lyukakat égettek bele. 
John Jackson fizikus, a Coloradói Egyetem munkatársa, a coloradói Torinói 
Lepel Központ igazgatója szerint a Reuters-hír és az interneten közzétett 
képek alapján úgy látszik, a Garlaschelli-féle rekonstrukció nem egyezik meg 
teljesen az eredeti lepellel. Jackson (képünkön) vezette azt a 30 fős 
kutatócsoportot, amely 1978-ban megállapította, hogy a torinói leplen látható 
kép nem festési eljárással került az anyagra. 

Jackson többek közt megkérdőjelezte azt az eljárást, hogy Garlaschelli 
kutatócsoportja az „öregítés" után vitte rá a vérnyomokat az anyagra. „Két, 
egymástól független vizsgálatunk igazolta, hogy a vér előbb került az anyagra, 
mint a test képe”. Ezt nehéz volna rekonstruálni, mivel a kép elmosná a 
vérnyomokat. Azt azonban, hogy a vér került először az anyagra, bizonyítja, 
hogy az anyag belsejében nincs kép – jegyezte meg Keith Propp fizikus. 
Propp szerint a Garlaschelli-féle kép mélysége is kérdéses. Noha vannak 
háromdimenziós perspektívát adó, világosabb és sötétebb részei, ám azok 
távolról sem olyan finomak és pontosak, mint az eredeti képnél. Jackson 
hozzátette: az eredeti kép erőssége a test és a lepel közötti távolsággal 
arányos. Míg Garlaschellinek az interneten közzétett lepel-képe hitelesnek 
tűnik, háromdimenziós perspektívából nézve „meglehetősen groteszk: a karok 
beágyazódnak a testbe, a lábakon természetellenes kipúposodások 
látszanak". 

Garlaschelli eljárását más tudósok is bírálták. A Shroud Science Group 
elnevezésű, száz tudósból, történészből és kutatóból álló fórum egyik tagja 
megjegyezte, hogy az eredeti leplen látható vérnyomok egészen különlegesek. 
„Nem úgy történt, hogy fogtak egy kecskét, megölték, aztán a vérével bekenték 
a leplet. Ez a vér sebből származik, mégpedig halál utáni szivárgásból. A halál 
után szivárgó vérnél világosan szétválik a plazma és a szérum. Az eredetin ez 
nagyon jól látható." 

Jackson végül rámutatott: bárki folytathat kutatásokat és hihet kutatási 
eredményeiben, ám ez még nem jelenti azt, hogy azok helytállóak. Garlaschelli 
eredményeit a szakmai közvéleménynek kell megítélnie.  

XVI. Benedek pápa bejelentette, hogy a torinói leplet 2010-ben kiállítják, és az 
év során valamikor maga is megtekinti. A Katolikus Egyház hivatalosan nem 
foglalt állást a lepel hitelességével kapcsolatban. 

 
A Szentszék üdvözli a Nobel Intézet döntését  

Oslóban október 9-én jelentették be, hogy Barack Obama, az Egyesült Államok 
elnöke kapta az idei Nobel-békedíjat. A Szentszék által kiadott sajtóközlemény 
üdvözli a döntést.  

A norvég Nobel Intézet indoklása szerint Barack Obama „a nemzetközi 
diplomáciai kapcsolatok és a népek közötti együttműködés megerősítésének 
érdekében tett rendkívüli erőfeszítéseiért" kapta a 2009-es Nobel-békedíjat.  

A Szentszék a sajtóközleményében nagyra értékeli Obamának a nukleáris 
leszerelés előmozdítása érdekében végzett tevékenységét. Rámutat: 
remélhető és kívánatos, hogy ez a jelentős elismerés még tovább erősíti majd 
Obama elnök ezirányú tevékenységét. A feladat nehéz, ám az emberiség 
jövője szempontjából alapvető fontosságú – áll a sajtóközleményben.  
Mint ismeretes, XVI. Benedek pápa a vatikáni Apostoli Palotában július 10-én 
kihallgatáson fogadta Barack Obama elnököt. A Szentszék által a kihallgatás 
utáni közleményben az áll: a találkozás során olyan kérdésekről beszéltek, 
amelyek minden embert érintenek és nagy kihívást jelentenek minden nép 
jövője és a nemzetek valódi fejlődése számára. Ezek közé tartozik „az élet 
védelme és támogatása”, valamint a lelkiismereti döntések tiszteletben tartása. 


