
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 Krisztek István 
és Anna lelkiüdvéért ajánljuk fel.  

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. 
Perselypénz $465, Clergy support $40. Isten fizesse meg! 

� Jövő héten, november 29-én, vasárnapi, a szentmise után adventi 
lelkigyakorlatot tartunk a templom alatti teremben. A Rómából érkező Ft. 
Német Norbert fogja a lelkigyakorlatot tartani és szent gyónásra is 
lehetőség lesz. Mindenkit szeretettel várunk erre a karácsonyi előkészítő 
programra.  

� 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. 

� Az ottawai CHIN rádió magyar nyelvű adása minden vasárnap reggel 7 
órától hallható az FM 97.9 hullámhosszon. 

� 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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2009. november 22. – KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA– 1009. szám 

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

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

 

VASÁRNAPI MISEREND 

November 29 December 6 December 13 December 20 

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

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 150 Uram Jézus! Légy velünk, 
Felajánlásra: 152 Ó Jézus emlékezni rád, 
Áldozásra: 142 Zálogát adtad ó, Jézus, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 280 Győzelemről énekeljen 

 
 

Zsoltár 
Az Úr országol, királyi fölségbe öltözött. 

 
ALLELUJA 

Áldott, aki jön az Úr nevében,  
áldott legyen ősatyánknak, 
Dávidnak jövendő országa! 

 
 

A szentmise olvasmányai 
Dán 7, 13--14; 

Jel 1, 5-8;  
Jn 18, 33b-37 

 
 
 

„…azért jöttem a világba, hogy 

tanúságot tegyek az igazságról.” 

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



Derű, humor, nevetés a lelki életben  
A derű a lelki egészség fontos része; a humor az evangelizáció, az alázat, az 
elfogadás és a gyógyulás eszköze – mondta november 15-én tartott előadásában 
az amerikai Maryknoll Missziós Központban James Martin jezsuita. 

Az egyház nem becsüli túl sokra a derűt, és ez tragikus. Aki igazán mély 
kapcsolatban van Istennel, az derűs. Aki mindig halálosan komoly, annak állapota 
valószínűleg komolyan halálos. „Istennel együtt nevetni – derű, humor és nevetés a 
lelki életben" című előadásában, amelyet jezsuitákról, ferencesekről, trappistákról 
szóló viccekkel fűszerezett, több mint félezres hallgatósága élénk derültségére. 

Az előadó utalt rá, hogy Jézusnak jó humora volt, és mások humorát is értékelte. A 
szentírástudósok szerint egyes példabeszédei minden bizonnyal 
megmosolyogtatták hallgatóságát. Hogy mi nem találjuk őket humorosnak, annak 
egyik oka, hogy annyiszor hallottuk már őket, hogy megkoptak, ellaposodtak, mint 
a régi pénzérme oldalán a recék; a másik, hogy maguk az evangélisták is 
tompították a humort – a zsidó kultúrában ugyanis Istenről csakis nagyon komolyan 
lehetett szólni; a görögök a beszédben a logikus érvelést, a rómaiak pedig a 
gravitast, a méltóságteljes kifejezésmódot értékelték.  

A mai egyházi vezetőknél a humor szinte rosszpontnak számít, pedig követelmény 
kellene hogy legyen – fogalmazott Martin, a humort ügyesen alkalmazó Timothy M. 
Dolan New York-i érsek példájára utalva, aki egyszer egy stadionban tartott 
kateketikai konferencián mondott beszédében arról elmélkedett, hogy nem is olyan 
egyszerű olyan helyen beszélni, ahol stopperóra és pontozótábla is van... 

Martin kiemelte, hogy a humor és a nevetés a szentek életében is mindenütt jelen 
van, és vonzóvá teszi őket. Amikor például Boldog XXIII. János pápa ellátogatott a 
római Szentlélek kórházba, az intézményt vezető szerzetesnővér „a Szentlélek 
főnöknőjeként" mutatkozott be. Mire János pápa így felelt: „Hát akkor fölöttem áll, 
mert én csak Krisztus helytartója vagyok."  

Az előadó szerint a humor az evangelizáció eszköze, mert a pozitív életszemléletű 
emberekből a feltámadásba és a jó győzelmébe vetett hit sugárzik. Megemlítette, 
hogy Peter-Hans Kolvenbach korábbi jezsuita generális, ha arról kérdezték, 
hogyan lehet új jezsuita hivatásokat ébreszteni, mindig azt mondta: „Éld derűsen a 
saját hivatásodat!" Martin hozzátette: „Ugyan ki akarna egy búslakodó 
közösséghez csatlakozni?" 

A humor segít az igazság felismertetésében, önmagunk megmosolygása az 
önteltség jó ellenszere. A derű ugyanakkor a keresztény bátorság kifejezője is. 
Szent Lőrinc, a 3. századi vértanú, miközben rostélyon sütötték, odaszólt 
kínzóinak: „Fordítsatok meg, ez az oldalam már megsült". A vértanúság derűs 
elviselése azt hirdeti: „Nem félek a haláltól; tudom, hogy a Megváltóm él." 

A humor erősíti Istennel való kapcsolatunkat, mint ahogy a jó emberi 
kapcsolatokban is helye van a nevetésnek. Életünk meglepetéseiben Isten 
játékosságát fedezhetjük fel – idézi az előadót az americancatholic.org internetes 
lap. 

 

A gyermekek jogainak védelméért emelt szót a pápa  
A világ vezetőihez fordult felhívásában Benedek pápa a gyermekek jogainak és 
méltóságának tiszteletben tartásáért. Az államok közösségének meg kell 
sokszoroznia erőfeszítéseit, hogy a gyermekek „drámai problémájára" megoldást 
találjon – mondta a Szentatya a szerdai általános kihallgatás alkalmával. 

A pápa megemlékezett azokról a kiskorúakról, akik erőszak, zaklatás, betegség, 
háború vagy éhínség áldozataivá váltak. Hozzátette: imádkozik minden 
gyermekért, aki nehéz életkörülmények között él. 

A pápa a gyermekek jogainak ENSZ által kitűzött emléknapja alkalmából 
nyilatkozott a témában. A gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményt 1989. 
november 20-án írták alá. Az Egyesült Államok és Szomália kivételével a 
dokumentumot valamennyi állam ratifikálta – írja a Kathpress. 

 

 

November 19-én ünnepeltük Árpád-házi Szent Erzsébet napját. Szent-
Gály Kata „Erzsébet" című versével emlékezünk rá. 

 

Nem gondolt arra, hogy szent lesz, soha: 

derék embernek volt az asszonya, 

szívből szerette, s boldog volt nagyon, 

gyerek-fiatalon. 
Egy szív, egy lélek, és kézben a kéz, – 

arcán a mosoly szinte megigéz, 

három kis szempárt zár a csókja le, 

ez kincse, mindene. 

És mint a forrás, ha vízzel teli 

a gyűrűje, kiárad és szelíd, 
kristályos ér lesz, szolgál másokat, 

amerre áthalad, 

ő így szeret. Az Isten élteti 

élő Lelkével, és Őt mondja ki 

minden szavával, s övé a keze, 

ha simogat vele. 
S ez mindig így van. Ha borul az ég, 

s hozzák a Másik bús halálhírét, 

ha fel is jajdul: Meghalt a világ! – 

mégis, szeret tovább 

nagyobb világban. És mivel szeret, 

megérti: Istent hogy nem érti meg. 
A gond vagy bánat? Isten jó – s ezért 

ő úgyis tudja, mért. 

Nagy lett, bár nem tett különös-nagyot: 

csak szeretett és mindig pazarolt, 

– egész komolyan vette azt, amit 
a Krisztus Úr tanít.  


