
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 Heiman Katalin és Szabó Éva kérésére  
Párkányi Béla felgyógyulásáért ajánljuk fel.  

� Hálás köszönet az elmúlt hetek vasárnapi adományaikért. 
November 1. - perselypénz $505, Clergy support $80,  

 Tamás atyának $50, közösségnek $ 100. 
November 8. - perselypénz $515, Clergy support $5. 

� Az ottawai CHIN radió magyar nyelvű adása minden vasárnap reggel  
7.00-től 8.00-ig az FM 97.9 hullámhosszon hallható.  

� A Magyar ház november 20-i programja megváltozott. Az eredetileg 
meghirdetett Dupla Kávé együttes helyett a magyarországi MC Hawer & 
Tekknő együttes előadása lesz. Vacsora és belépő tagoknak $35, nem 
tagoknak $40, belépő csak a koncertra $25. 

� November 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. 

� A Képviselőtestület értesíti a kedves híveket, hogy a Father Donnal való 
október 18-ai találkozón a jelenlegi helyzetet értékeltük, tekintettük át. 
Mindkét fél megelégedését fejezte ki a misék jelenlegi rendjével 
kapcsolatban, így a jövőben is ily módon fognak a misék folytatódni. 

� 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 22 November 29 December 6 December 13 

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

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 229 Kezdődik az ének, 
Felajánlásra: 135 Üdvözlégy, ó drágalátos nagy Szentség, 
Áldozásra: 146 Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom? 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 280 Győzelemrőle énekeljen 

 
 

Zsoltár 
Védelmezz engem, Istenem, 

 hiszen tebenned bízom. 
 

ALLELUJA 
Imádkozva virrasszatok szüntelen,  

hogy az Emberfia elé méltón álljatok! 
 
 

A szentmise olvasmányai 
Dan12, 1-3; 

Zsid10, 11-14. 18;  
Mt13, 24-32 

 
 
 

„Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja…egyedül az Atya.” 

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



Virtuális látogatás a pápai bazilikákban  

A lateráni Szent János-bazilika felszentelésének ünnepén, november 9-én nyílt 
meg a Vatikán honlapján az az oldal, amelynek látogatói páratlan minőségű, 
nagy felbontású, három dimenzióban mozgatható képeken tekinthetik meg a 
római főszékesegyházat. 

A projektet megvalósító pennsylvaniai Villanovai Katolikus Egyetem hallgatói 
tavaly óta segítik a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsának kommunikációs 
munkáját. Komoly szerepet vállaltak a pápa profiljának a YouTube-on és a 
Facebookon történt megjelenítésében és a Vatikán újfajta kommunikációs 
csatornáinak kiépítésében. Egy villanovai egyetemista ötlete volt például, hogy 
a pápának a 2009-es tömegtájékoztastási világnapra szóló üzenetét a 
Facebookon tegyék közzé, hogy a fiatalokhoz is eljusson – olvasható a 
Villanovai Egyetem honlapján. 

A bazilikákat bemutató projekttel kapcsolatban az egyetem kommunikációs 
tanszékének vezetője, Bryan Cable a CNS hírügynökségnek elmondta: „Az 
ötletet két éve vetette fel a tanszék egyik tanára, Paul Wilson, ám az 
engedélyezés és a megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése elég 
sokáig tartott. Digitális fényképezőgépeket, számítógépeket, vágóprogramot és 
egy igen drága, motorizált állványt használtunk, amely nagy precizitással 
szabályozza a kameramozgást; így tudtunk az elkészült 300, egymást átfedő 
fotóból videót szerkeszteni." 

A projekt keretében 2009 júniusára készült el a Falakon kívüli Szent Pál-
bazilika képeinek virtuális feldolgozása, amely itt tekinthető meg:  
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-en.html 

A lateráni bazilika pedig itt „látogatható": 
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/index-en.html 
 

„Aki szívén viseli a hiteles humanizmust és Európa jövőjét, védelmezze a 
földrész kulturális és vallási gyökereit” – mondta a Szentatya az általános 
kihallgatáson  

Katekézisét a pápa a clunyi reformnak 
szentelte, amely a monasztikus élet 
lényeges megújulását jelentette. Az 
audiencián magyar zarándokcsoportok is 
részt vettek. 

Szerdán délelőtt XVI. Benedek pápa a 
vatikáni VI. Pál teremben tartotta meg az 
audienciát, amelyen magyar zarándokok is 
részt vettek. Őket a következő szavakkal 
köszöntötte:  

„Nagy szeretettel köszöntöm a magyar híveket, különösen is az ökumenikus 
csoport tagjait. A mai napon emlékezünk meg Szent Mártonról, Pannónia e 
nagy szülöttjéről. Legyen ez a föld Pannonia Sacra, a szentek bölcsője. 
Apostoli áldásommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!” 

Refka Dániel atya vezetésével jelen volt egy váci zarándokcsoport is.  

Katekézisét a pápa a clunyi reformnak szentelte, amely a monasztikus élet 
lényeges megújulását jelentette. Lelkiség és humanizmus. Isten ügyét úgy 
ápolni, mint az emberek ügyeit, legyen szó bár liturgiáról, vagy a földművelés 
és kézművesség fejlesztéséről. Terjeszteni az ima jelentőségét, a kultúrát, 
gyakorolni a karitatív tevékenységet a szegények megsegítésére, oktatni a 
gyermekeket. Ezekkel a szavakkal lehet összefoglalni azt a nagykiterjedésű 
szociális és vallási forradalmat, amelynek főszereplői a clunyi rend mintegy 
1200 kolostorának lakói voltak a középkorban. A kor viszonyaihoz képest 
hihetetlen méretű mozgalomról volt szó, amely megújítva a kolostorok életét, 
az egész földrész életét felvirágoztatta. Cluny képviselte a monasztikus élet 
radikális megújulását.  
A kolostorban ismét bevezették Szent Benedek reguláját néhány módosítással, 
amelyet már más újítók elterjesztettek. Mindenekelőtt biztosítani kívánták a 
liturgia központi szerepét a keresztény életben, mivel a clunyi szerzetesek meg 
voltak győződve arról, hogy mennyei liturgiában vettek részt. A művészetek, az 
építészet, az egyházi zene mind azt a célt szolgálta, hogy szépítse, és 
ünnepélyessé tegye a szertartásokat. Ez a mély spiritualitás az egyetemes 
egyházra is kiterjesztette jótékony hatását. Abban az időben két csapás 
sújtotta az egyházat: a szimónia, vagyis az, hogy üzérkedtek egyházi 
hivatalokkal, a másik pedig a világi papság erkölcstelen élete.  

A clunyi apátok, szerzetesek, akikből püspökök lettek, sőt egyeseket közülük 
Péter székébe is megválasztottak, spirituális tekintélyükkel főszereplői voltak 
ennek a lelki megújulásnak. Munkájuk eredménye nem is maradt el: ismét 
nagyra becsülték és megélték a papi nőtlenséget, továbbá az egyházi hivatalok 
betöltését áttekinthető módon intézték. 

Az egyházi megtisztulással együtt járt a társadalmi megújulás. A szerzetesek 
tanúbizonyságot tettek karitatív tevékenységükről, valamint elősegítettek olyan 
kezdeményezéseket, mint „Isten fegyverszünetei”, valamint „Isten békéje”. 
Ezek szembe szálltak a kor bosszúálló szellemével, a háborúskodás 
beszüntetésének hosszabb korszakait eredményezték, illetve kivívták a szent 
helyek tiszteletben tartását.  

Az európai népek tudatában így megszilárdult az a hosszan tartó folyamat, 
amely révén egyre inkább elismerték a társadalom építésének két alapvető 
elemét: a személy értékét és a béke elsődleges javát. Ezer évvel ezelőtt a 
clunyi tapasztalat, amely elterjedt Itáliában, Franciaországban, 
Spanyolországban, Németországban és Magyarországon, komoly és értékes 
hozzájárulást jelentett az európai identitás kialakulása folyamatának erőteljes 
kibontakozásához – szögezte le a Szentatya. 

Az általános kihallgatás végén XVI. Benedek emlékeztetett a Srí Lankában fél 
évvel ezelőtt dúlt háború kitelepítettjeinek drámájára. A pápa felhívást intézett 
az ország minden állampolgárához, hogy munkálkodjon a gyors 
megbékélésen, maradéktalanul tiszteletben tartva az emberi jogokat. 
Találjanak igazságos politikai megoldást az ország kihívásaira. A nemzetközi 
közösség pedig járuljon hozzá Srí Lanka humanitárius és gazdasági 
szükségleteinek kielégítéséhez. A Szentatya végül a Srí Lanka-i kegyhelyen 
tisztelt Madhui Szűzanya oltalmába ajánlotta az ázsiai szigetországot.  


