
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 Dr. Horváth 
Antal lelkiüdvéért ajánljuk fel.  

� Hálás köszönet az elmúlt hetek vasárnapi adományaikért.  
Október 18. - perselypénz $580, Clergy support $20, RCECO $25, más 

$ 155 (eladott fényképek) 
Október 25. - perselypénz $405, Tamás atyának $65. 

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

� November 15-től a CHIN radió magyar nyelvű adásának időpontja 
megváltozik. A műsort ismét minden vasárnap reggel 7-től az FM97,9 
hullámhosszon lehet hallgatni.  

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

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

 

VASÁRNAPI MISEREND 

November 15 November 22 November 29 December 6 

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: 134 Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste, 
Áldozásra: 126 Ó áldott szent Istenem 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 150 Uram Jézus! Légy velünk, 

 
 

Zsoltár 
Áldja, lelkem, az Urat, dicsőítsed az Istent! 

 
ALLELUJA 

„Boldogok, akik lelkükben szegények,  
mert övék a mennyek országa. 

 
 

A szentmise olvasmányai 
1Kir 17, 10-16; 
Zsid9, 24-28;  
Mt12, 38-44 

 
 

 
„…ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.” 

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



A történelmi egyházak nyilatkozata a népszámlálásról szóló törvényről 

A katolikus, református és evangélikus egyház sajtóközleményt adott ki az 
Országgyűlés által október 5-én elfogadott népszámlálásról szóló törvénnyel 
kapcsolatban. A nyilatkozat szövegét az alábbiakban közöljük. 

A katolikus, református és evangélikus egyház megütközéssel értesült az 
Országgyűlés által október 5-én elfogadott népszámlálásról szóló törvény 
szövegéről. A törvény szerint ugyanis nem kérdezhetik a 2011-es 
népszámláláson a vallási, felekezeti hovatartozást. A három egyház 
püspökeinek november 4-i találkozóján, amelyet Budapesten, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságán tartottak, egyebek között erről is 
szó esett. 
Tekintettel arra, hogy a Köztársasági Elnök néhány napja visszaküldte az 
Országgyűlésnek megfontolásra az elfogadott törvényt, a három egyház 
vezetői a döntéshozók figyelmébe ajánlják, hogy a 2011-es népszámlálás 
kérdőívén szerepeljen a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdés. Hazánkban 
1870 óta – a kommunista rezsim időszakát leszámítva – mindig szerepelt ez a 
kérdés a népszámlálási kérdőíveken, így érthetetlen, hogyan merülhetett fel 
egyáltalán a felekezeti hovatartozásról szóló kérdés elhagyásának ötlete. A 
2001-es népszámláláson anonim és fakultatív módon, a legszigorúbb 
adatvédelem mellett 9 millió ember nyilatkozott érdemben erről a kérdésről.  

A 2008. évi zárszámadási törvényben érintett közoktatási kiegészítő normatíva 
egyenlegével kapcsolatban az egyházak elfogadhatatlannak tartják, hogy – 
egy frissen benyújtott bizottsági módosító indítvány szerint – a jelenleg 
érvényben lévő törvények megkerülésével egy későbbi kormányrendeletben 
akarja szabályozni ezt a Kormány. Az egyházak és a Kormány között – 
ellentétben a módosító indítvány indoklásával – nem született semmiféle 
megállapodás ebben a kérdésben. Az egyházak továbbra is elfogadják az ÁSZ 
megállapításait a zárszámadási törvénnyel kapcsolatban, amint azt közös 
levélben október 16-án Bajnai Gordon miniszterelnöknek megírták. Várják a 
Kormány érdemi állásfoglalását az ott leírtakkal kapcsolatban.  

Az egyházi vezetők rendszeres egyeztetéseinek keretében a következő 
találkozóra – a tervek szerint – kora tavasszal kerül sor. 
 

Magyar Papi Egység Kanadában  

A kanadai Magyar Papi Egység november 4-én 
tartotta meg Courtlandon a Szent László-
templomnál hagyományos őszi gyűlését, melyen 
13 pap vett részt. 

A találkozó szentmisével kezdődött, 
lucenáriummal folytatódott, számos hívő 
jelenlétében. Ezt követően a Kanadában 
egyedüli magyar temetőbe mentek a résztvevők, 
ahol 15 magyar pap és három nővér van eltemetve, és a görög katolikus papok 
vezetésével megemlékező szertartást végeztek az elhunytakért. 

Az ebéd utáni gyűlés napirendi témája volt Cserháti Ferenc, a külföldön élő 
magyarok ügyeivel megbízott püspök levele, az előző gyűlés jegyzőkönyvének 

felolvasása és hitelesítése, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
szeptemberi körlevele, a papság éve alkalmából egy-egy lelkipásztori öröm és 
nehézség elmesélése, a távollevő testvérekre való emlékezés, az EMPK és a 
magyar papok jövő év áprilisi országos találkozója, Cserháti püspök 2010-es 
kanadai látogatása, közös programok a papság évében, személyi kérdések és 
ügyek. A paptestvérek a mielőbbi találkozás reményében tértek haza 
otthonaikba – tájékoztatta szerkesztőségünket Pesznyák Béla. 
 

Világméretű ökumenikus ima és harangszó a klímaváltozás elleni 
fellépésért  

December 7. és 18. között tartja következő klímakonferenciáját az Egyesült 
Nemzetek Szervezete Koppenhágában. Ez alkalomból az Európai Püspöki 
Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) 
közös imára hív december 13-ára, vasárnapra, a koppenhágai evangélikus 
katedrálisba. Az ökumenikus ima az ENSZ konferenciájának része lesz. 

Mint közös levelükben írják, minden egyházat és felekezetet hívnak erre az 
alkalomra, hogy együtt imádkozzanak a klímaváltozás eddigi hatásainak 
elszenvedőiért, valamint azért, hogy valamennyien meg tudjuk változtatni nem 
helyénvaló életmódunkat. Hozzáteszik: mindenkit arra kérnek, lehetőségei 
szerint otthon csatlakozzék a koppenhágai eseményhez. Dániában délután 
háromkor megszólalnak a harangok; a szervezők kérik, hogy helyi idő szerint a 
világ minden templomában kövessék példájukat. Végül bátorítják a helyi 
egyházakat, felekezeteket, hogy támogassanak minden, a klímaváltozás 
megállítására szolgáló lépést, és maguk is eszerint cselekedjenek, hiszen a 
klímaváltozás a teremtett világot fenyegeti. 
 

Jövő év második felében lesz II. János Pál boldoggáavatása?  

A Vatikán elutasította a spekulációkat, hogy II. János Pál pápát jövő év elején 
avatják boldoggá. Ezek a hírek alaptalanok – mondta Tarcisio Bertone bíboros 
államtitkár újságírók előtt Rómában. Konkrét határozat még nem született, a 
vonatkozó egyházi eljárásnak néhány további lépést még teljesítenie kell. 

A Szenttéavatási Ügyek Kongregációja és a Római Főegyházmegye is 
visszautasította a hét elején azokat a találgatásokat, hogy a lengyel pápát már 
áprilisban vagy májusban boldoggá avatják. Ez az időpont korainak látszik – 
mondta Daniel Ols domonkos szerzetes, a pápa boldoggáavatási ügyének 
szóvivője. A posztulatúrán azt a tájékoztatást adták, hogy a boldoggáavatás 
2010-ben történik, pontosabb dátum azonban egyelőre nem ismert. 

II. János Pál pápa boldoggáavatásáról már számos alkalommal láttak 
napvilágot különböző találgatások. Sokan tartották valószínűnek, hogy az 
eseményre április 2-án kerülhet sor,  Karol Wojtyła halálának 5. évfordulóján. 
Ez azonban idén nagypéntekre esik, így a boldoggáavatás akkor nem jöhet 
szóba. 

Az egyházjog ötéves időszakot ír elő a boldoggáavatásra jelölt személy halála 
és a boldoggáavatási per megkezdése között, a II. Vatikáni Zsinat előtt ez 
huszonöt év volt. XVI. Benedek pápa hivatalba lépése után nem sokkal 
jelentette be, hogy az eljárás megkezdődhet.  


