
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 

� Holnap, December 25-én lesz László Atya halálának 1 éves évfordulója. 
Imáinkban szenteljünk egy percet az emlékének. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. 
Perselypénz $530, hozzájárulas Rev. Tuori magyarországi útjához $160. 
Isten fizesse meg!  

� Köszönet az Ottawai Magyar Kórusnak a múlt heti jotékonysági ebéd és 
karácsonyi éneklés megszervezéséért és kiváló lebonyolitásáért. A 
teltházas, 120 embert vonzó rendezvény valódi közösség-épitő esemény 
volt, amelynek igazán örömmel ad otthont a Katolikus Közösség a 
jövőben is. 

� Idén először kapható a Kolesár család magyar karácsonyi énekeket 
tartalmazó CD-je. A CD megvásárolható a mise után a családtagoknál 
vagy megrendelhető a 613-823-7283 számon. Ára $10. 

� Idén, december 24-én a magyar nyelvű karácsonyi szentmise délután 
17:15–kor lesz a templomunkban. 

 
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 

MISEREND 

December 27 Január 3 Január 10  Január 17 

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

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

 
SZENTMISE ELŐTTI ÉNEKEK 

 36 Vígasságos, hangos (3 vszk) 
  Kicsiny Betlehemben (2 vszk) 
  Únnep a Földön (1., 2. es 4. vszk) 

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 18 Az ige megtestesült (1 vszk) 
Glóriára: 21 Dicsőség (4 vszk) 
Zsoltár: Értesitő Krisztus urunknak áldott születésén (5 vszk) 
Alleluja: 34 Szülte a Szűz Szent Fiát (1 vszk) 
Felajánlásra:  

20 
Szép csillag szállt az égre fel (Kórus) 
Csordapásztorok  
(1-2 együtt, 3-4 szóló, 10. férfiak, 13. együtt) 

Áldozásra: 25 
Értesitő 

Mennyből az angyal (3 vszk) 
Csendes éj (3 vszk) 

Befejezésre: 306 Himnusz 
Kivonulásra: 32 Pásztorok, pásztorok (4 vszk) 

 
Zsoltár 

Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus. 
ALLELUJA 

Nagy örömet hirdetek nektek: + Üdvözítô született ma nékünk, *  
a Messiás, a mi Urunk. 

 
A szentmise olvasmányai 

Iz9, 1-6; Tit2, 11-14;  Lk2, 1-14 
 

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



Az ige megtestesült Názáretben, 
Kit Mária szűzen szült Betlehemben. 
Itt vagyon elrejtve kenyérszínben, 
Imádjuk mindnyájan egyetemben. 

Dicsőség mennyben az Istennek! 
Dicsőség mennyben az Istennek! 
Az angyali seregek vígan így énekelnek: 
Dicsőség, dicsőség, Istennek! 

Békesség földön az embernek! 
Békesség földön az embernek! 
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet, 

Békesség, békesség embernek! 
Dicsérjük a szent angyalokkal, 
Imádjuk a hív pásztorokkal 

Az isteni gyermeket, ki minket így szeretett, 
Dicsérjük, imádjuk és áldjuk. 
Dicsőség az örök Atyának 

És értünk született Fiának, 
S mindkettő Szentlelkének, a malaszt kútfejének: 
Dicsőség, dicsőség Istennek! 

Krisztus urunknak áldott születésén 
Angyali verset mondjunk szent ünnepén, 
Mely Betlehemnek mezejében régen 
Zengett e képen: 

A magasságban dicsőség Istennek 
Békesség légyen földön embereknek, 
És jóakarat mindenféle népnek 
És nemzetségnek 

HÖLGYEK  A nemes Betlehemnek városába' 
Gyermek született szűztől e világra, 
Örömet hozott Ádám árváira, 
Maradékira 

FÉRFIAK Eljött már, akit a szent atyák vártak 
A szent királyok, akit óhajtottak, 
Kiről jövendőt próféták mondottak, 
Nyilván szólottak. 

Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk, 
Általa vagyon bűnünkből váltságunk, 
A mennyországban örökös lakásunk, 
Boldogulásunk. 

Szülte a Szűz szent Fiát, örvendezzünk 
Liliomot rózsaág, lelkendezzünk. 
Jézusunk imádjuk, neki szüntelenül 
Glóriát zengedezzünk. 

 
 

Csordapásztorok midőn Betlehemben 
l: Csordát őriznek éjjel a mezőben, :l 

Isten angyali jövének melléjük, 
l: Nagy félelemmel telék meg ő szívük, :l 

SZÓLÓ ,,Örömet mondok, nagy örömet néktek, 
l: Mert ma született a ti üdvösségtek, :l 

SZÓLÓ Menjetek el csak gyorsan a városba, 
l: Ott találjátok Jézust a jászolba', :l 

FÉRFIAK Üdvözlégy Jézus, pásztorok Pásztora, 
l: Bűnös emberek megváltó szent Ura, :l 

Dicsőség Néked, örök Atyaisten, 
l: Te kisded Jézus és Szentlélekisten." :l 

Mennyből az angyal lejött hozzátok 
Pásztorok, pásztorok, 
Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. 

Istennek fia, aki született jászolban, jászolban, 
Ő lészen néktek üdvözítőtök, valóban, valóban. 

Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária, 
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik, szent fia, szent fia. 

Csendes éj! Szentséges éj! 
Mindenek nyugta mély; nincs fenn más, csak a szent szülepár, 
Drága kisdedük álmainál, szent Fiú, aludjál, szent Fiú aludjál! 

Csendes éj! Szentséges éj! Angyalok hangja kél; 
Halld a mennyei halleluját, szerte zengi e drága szavát, 

Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít! 
Csendes éj! Szentséges éj! Szív örülj, higyj, remélj! 

Isten Szent Fia hinti reád, ajka vigaszt adó mosolyát, 
Krisztus megszületett, Krisztus megszületett! 

Pásztorok, pásztorok örvendezve 
Sietnek Jézushoz Betlehembe. 
Köszöntést mondanak a kisdednek, 
Kiváltságot hozott az embernek. 

FÉRFIAK  Angyalok szózata minket is hív, 
Értse meg ezt tehát minden hű szív: 
A kisded Jézuskát mi is áldjuk, 
Mint a hív pásztorok magasztaljuk. 

SZÓLÓ   Üdvözlégy, kis Jézus, reménységünk, 
Aki a váltságot hoztad nékünk. 
Meghoztad az igaz hit világát, 
Megnyitád Szentatyád mennyországát. 

Dicsőség, imádás az Atyának, 
Érettünk született szent Fiának, 
S a vigasztaló Szentléleknek: 
Szentháromságban az egy Istennek! 


