
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 Roik Mária kérésére Roik István lelkiüdvéért ajánljuk 
fel.  

� Technikai okok miatt a vasárnapi adományokok részleteit 3 hét múlva 
közöljük az értesítőben. Megétésüket köszönjük. 

� November 14-én, szombaton süteményvásár lesz a Magyar Házban.  

� November 20-án, pénteken a magyarországi Dupla Kávé együttes 
előadása lesz programon a Magyar házban. Belépő tagoknak $35, nem 
tagoknak $40. 

� Novemner 28-án, szombaton vacsorával egybekötött Erzsébet és Katalin 
bál lesz a Magyar házban. A zenét a Kardinál együttes szolgáltatja. 
Belépő tagoknak $20, nem tagoknak $25. 

� 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. 

AA zz  OO tt ttaaww aaii   MMaa ggyy aarr   KK aattoo ll ii kkuu ss   KKöö zz öö ssss éé gg  ÉÉ rrtt ee ss íí tt őő jj ee   
2009. november 1. – MINDENSZENTEK – 1006. szám 

Lelkipásztor: Rev. ANDROVICH TAMÁS (Tel: 514-387-9503) 
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VASÁRNAPI MISEREND 

November 8 November 15 November 22 November 29 

12:30 12:30 12:30 12:30 

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 235 Adj irgalmat, adj nyugalmat 
Felajánlásra: 257 Örvendezzünk, jertek, 
Áldozásra: 127 Ó szentséges, ó kegyelmes, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 154 Jézusomnak Szívén 

 
 

Zsoltár 
Ez az istenkeresők népe, mely látni kívánja 

arcodat, Uram. 
 

ALLELUJA 
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és 

viselitek az élet terhét!  
Én felüdítelek titeket'', mondja a mi Urunk. 

 
 

A szentmise olvasmányai 
Jel 7, 2-4. 9-14; 

1 Jn 3, 1-3;  
Mt 5, 1-12a 

 
 
 

Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben! 

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



Erdő Péter szentbeszéde a vatikáni magyar kápolna búcsúján  

Keresztény magyarságtudatunkat őriznünk és tisztítanunk kell  

"Krisztusban kedves testvérek! Amikor a Boldogságos Szűz Máriáról mint 
Magyarok Nagyasszonyáról, Magyarország fő védőszentjéről emlékezünk, 
akkor joggal kérdezzük meg, hogy miért: egy-egy ország, egy-egy nép olyan 
értéket jelent a mi hitünk szerint is, ami külön védőszentre, külön védelemre 
érdemes? És azt kell mondanunk, hogy az Ószövetségtől és az Újszövetségtől 
kezdve hitünk ebben a tekintetben egyértelmű: azt mondja, hogy igen. Az 
Ótestamentumban például azt olvassuk, hogy a népeknek vannak angyalaik. 
De az Újszövetségben is látjuk azt, hogy Isten az egyes népekre gondot visel, 
számon tartja őket. Tehát nemcsak az egyes embert, hanem az emberi 
közösségeket is. Kivált az olyan közösségeket, amelyek a természetes fejlődés 
révén, vagyis a Teremtő Isten akaratából jöttek létre. És ilyenek a nemzetek, 
amelyek a közös nyelv, a közös kultúra, közös történelem kötelékével 
fonódnak össze.  

Hogyan tekintsünk hát saját nemzetünkre és egyáltalán a nemzetekre hitünk 
fényében? Elmondtuk azt, hogy tisztelettel, hiszen értéket hordoznak. 
Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy Istennek a gondviselő szeretete 
kíséri a népeket. Kíséri a magyar népet is, különösen Szűz Mária közbenjárása 
által. Ez a meggyőződés hosszú évszázadok óta jelen van népünk tudatában. 
A török idők végén, vagy még inkább majd Buda felszabadítása után, az 1700-
as évek elején olyan könyvek jelennek meg, mint például a Calendarium 
Marianum. A gyönyörű latin könyvecskét Nagyszombatban adták ki, s arról 
szól, hogy Szűz Mária pártfogása hogyan mentette meg nehéz helyzetekben a 
magyar népet a történelem során. Azért Calendarium, mert az év minden 
hónapjára talál olyan évfordulót, amely ezt a gondoskodó szeretetet bizonyítja. 

Ha végiggondoljuk ezt a történelmet, akkor olyan sötét és kilátástalan 
időszakai is voltak, amelyek majdnem vigasztalást jelentenek számunkra. Ha 
gondokkal küzdünk, ha nehézségekkel találkozunk úgy is mint nép, úgy is mint 
nemzet, akkor emlékezzünk erre! Emlékezzünk rá, hogy Istennek a 
gondviselése sokkal nehezebb, kilátástalanabb helyzetekben is szinte 
váratlanul megmutatkozott népünk életében! 

Ahhoz, hogy helyesen tudjunk katolikus hitünk alapján is öntudatos, 
értékhordozó magyarok lenni, ahhoz bizony kell az, hogy reálisan nézzük 
önmagunkat, múltunkat és kultúránkat. Nem véletlen, hogy püspöki 
konferenciánk néhány héttel ezelőtt körlevélben beszélt a romantikus, a 
történelmi valóságtól is elrugaszkodó, új-pogány elemekkel dúsított kalandos 
magyarság-elgondolásokról. Ezek az elgondolások, egyrészt ha távol vannak a 
történelmi igazságtól, ezzel már gyengítik a tudatunkat, mert csak az igazság 
tesz szabaddá, csak az igazság alapján tudjuk magunkat is helyesen értékelni. 
Másrészt némelyik nagyon etnocentrikus, nagyon bizalmatlanul tekint minden 
másra, ami nem magyar, ami nem ősmagyar, de akkor a tükörbe is 
bizalmatlanul nézzünk? Hiszen az évszázadok során annyiféle nép találkozott 
össze a Kárpát-medencében; ne volna joga mindenkinek, aki ma ott él 
büszkén azt mondani, hogy ő is magyar? Tehát nagyon fontos az, hogy a 
keresztény magyarságtudatunkat őrizzük és tisztítsuk. A kereszténység 
ugyanis lehetővé teszi, hogy mindenkit szeretettel nézzünk, a szomszéd 

népeket is - a múltban és a jelenben -, és ugyanakkor meg tudjuk találni a saját 
önbecsülésünket.  

Tehát nagyon fontos dolog az, hogy Szűz Mária gyermekeinek tudjuk 
magunkat, hogy Édesanyánknak és Nagyasszonyunknak tiszteljük a 
Boldogságos Szűz Máriát, akit a szomszéd népek is a maguk módján 
ugyancsak sajátjuknak tekintenek és éreznek, nekik is megvannak erre 
vonatkozóan a saját hagyományaik. Akár a szlovákokról, akár az osztrákokról 
vagy a lengyelekről beszélünk, de Romániában és másutt is találunk ilyen 
vallásos tiszteletet. Tehát igenis lehetséges az, hogy egy édesanyának több 
gyermeke van. A mi számunkra teológiailag ez egyáltalán nem probléma, 
ugyanakkor fontos az, hogy mi is így nézzünk egymásra, először is mi, 
magyarok. Azzal a szeretettel, bizalommal, amit Szűz Mária, a mi közös 
Édesanyánk nyújt nekünk. Ha ő mindannyiunkat szeret és mindannyiunkra 
gondja van, akkor talán nekünk is együtt kell keresni azt a helyes utat, amely 
az Isteni Gondviselés akarata szerint népünket életre, fejlődésre, 
megerősödésre vezeti. És akkor bízhatunk is, mert nemcsak az emberi 
erőfeszítéseinkre kell hagyatkoznunk. 
Manapság sokat beszélnek róla, már előkerült az Afrikai-szinóduson is a 
strukturális bűn kérdése. Tehát az etnikai ellentétek, a gyűlölködés, az 
erőszak, a háborúk, a kizsákmányolás és az igazságtalanság mind-mind olyan 
jelenségek a társadalomban, amelyek ha egyszer hatalmukba kerítenek egy 
közösséget, akkor abból emberi erővel kitörni szinte nem lehet. De mi nemcsak 
az emberi erőre számítunk. Mi számítunk az Isteni Gondviselésre és tudjuk 
azt, hogy az Isteni Irgalmasság, amiről II. János Pál pápa olyan meggyőző 
erővel tanított, bennünket is kötelez. Maga Jézus mondja, hogy legyetek 
irgalmasok, ahogy a ti mennyei Atyátok irgalmas. Tehát valami, ami az emberi 
lehetőségek és erők fölött áll, az működik bennünk is és Istennek az irgalmas 
szeretete számunkra is megmutatja az utat.  

Ilyen gondolatokkal kérjük az idei évben Magyarok Nagyasszonyának anyai 
közbenjárását egész nemzetünkért. Ámen" 

 
A tökéletesek és igazak ünnepe 

Mindenszentek – november 1. 

Az ünnep célja, hogy az összes szentet – nemcsak azokat, akiket az Egyház 
hivatalosan szentnek nyilvánított – közös napon ünnepeljük. Az ünnepi mise 
könyörgése ki is nyilvánítja: „Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy 
egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy 
sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat”. 

Az ünnepet Keleten már 380-ban megtartották, és az összes vértanúra 
emlékeztek ezen a napon. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa 
vezette be, aki 609-ben megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római 
Pantheont, és május 13-án felszentelte Mária és az Összes Vértanúk 
tiszteletére. III. Gergely pápa (731-741) a „Szent Szűznek, minden apostolnak, 
vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz 
embernek” emléknapjává tette. IV. Gergely pápa (827-844) helyezte november 
1-jére az ünnepet. 


