
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.  

� A karácsonyi misen gyűjtott adományok összegét technikai okok miatt 
jövő héten vasárnap fogjuk közölni. Megértésüket köszönjük.  

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

� 2010 Január 10-én, Vasárnap, délután 3 órakor lesz a minden évben 
megrendezésre kerülő Nemzetek Miséje (Homeland Mass) a Notre 
Dame bazilikában. Terrence Pendergast Ottawai Érsek, aki a misét 
celebrálja, külön felkérte közösségünket a részvételre és hogy magyar 
nyelvű olvasót is delegáljunk. Ez nagy megtiszteltetés és egyben nagy 
lehetőség is életképességünk demonstrálására. Mivel az előző években 
sajnos nagyon-nagyon kevesen vettek részt közösségünkből ezen az 
eseményen, ezért idén egy 10 főből álló küldöttség felállitását 
szeretnénk megszervezni. Kérem jelentkezzenek Feszty Danielnél azok, 
akik vállalni tudják a részvételt a misén és/vagy vállalnák az olvasást. 

� 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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MISEREND 

Január 3 Január 10  Január 17  Január 24  

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

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 32 Pásztorok, Pásztorok örvendezve 
Felajánlásra: 25 Mennyből az angyal lejött hozzátok, 
Áldozásra: 116 Imádlak, nagy Istenség, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 20 Csordapásztorok midőn Betlehemben  

 
 

Zsoltár 
Boldog ember, ki féli az Urat, aki az Úrnak 

ösvényén halad. 
 

ALLELUJA 
Uram, nyisd meg szívünket,  
hogy meghallgassuk Fiad 

igéit! 
 
 

A szentmise olvasmányai 
Sir3, 3-7. 14-17a; 

Kol3, 12-21;  
Lk2, 41-52 

 
 

„Akkor hazatért velük Názáretbe, és 

engedelmes volt nekik.” 

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



Háború a karácsony ellen 

Háború zajlik a karácsony ellen az Egyesült Államokban, legalábbis bizonyos 
republikánus képviselők szerint – írja a CNN. 

Politikai korrektség a karácsonyi énekek ellen: sokak szerint a háború már évek 
óta zajlik az ország tantermeiben és áruházaiban – most azonban a 
Kongresszust is elérte. Henry Brown dél-karolinai republikánus képviselő 
ebben a hónapban ugyanis olyan határozat-javaslatot nyújtott be, melynek 
elfogadásával a Ház kiállna a karácsonyi értékek mellett, és elítélne minden 
azokat elnyomni kívánó kezdeményezést. 

„Jól látható: minden évben egyre kevesebb marad a karácsony szellemi 
örökségéből” – mondja Brown, „Egyre több és több csoport emlegeti az ’ünnepi 
szellemet’ a ’karácsonyi szellem’ helyett, és ha nem vetünk véget ennek a 
trendnek, húsz éven belül rendkívüli módon megváltozhat ez a csodás nap... és 
teljesen elfelejthetjük, hogyan is kezdődött a karácsony”. 

Brown javaslatát egyelőre 72 republikánus és egyetlen demokrata képviselő 
támogatja, mely kevés ahhoz, hogy a Kongresszus megvitassa a kérdést.  

Mathew Staver, egy virginai jogi egyetem dékánja személyesen is 
megtapasztalhatta a politikai korrektség néhány extrém megnyilatkozását. 
Staver az alapítója a Liberty Counsel nevű nonprofit szervezetnek, mely a 
konzervatív értékekért és a vallásszabadság előmozdításáért harcol. „Egy 
oregoni iskolaigazgató úgy döntött, megtisztítja minden vallásos jelképtől a 
karácsonyt, és úgy gondolta, ebbe a karácsonyfa és a Mikulás is beletartozik, 
eltávolította hát őket és mindent semleges hóemberekre cserélt” – meséli a 
férfi. A Liberty Counsel figyelmeztetése és növekvő szülői elégedetlenség után 
azonban az igazgató visszacsinált mindent. 

Van azonban, aki szerint nem kell félteni a karácsonyt. Barry Lynn, a Amerikaik 
az Egyház és az Állam Szétválasztásáért nevű csoport igazgatója (egyébként 
felszentelt lelkész) például nem fogadta túl lelkesen a Brown által benyújtott 
javaslatot. „Egyesek azt a bizarr nézetet vallják, hogy valamiféle háború folyik 
az ünnep ellen, és az ő feladatuk vezetni az ellentámadást” – mondja Lynn a 
republikánusok javaslatáról, „Én inkább azt tanácsolnám a törvényhozóknak, 
saját cselekedeteik révén igyekezzenek terjeszteni vallásukat, és ne próbálják 
mindenféle arrogáns és nevetséges határozatokkal segíteni a Kisjézust”. Lynn 
szerint egyáltalán nem fenyeget a karácsony elhanyagolásának veszélye, 
hiszen csak egy „mély barlangban élő nem figyelhet fel rá, hogy közeledik az 
ünnep”. 

Staver számára azonban a karácsony melletti kampány nagyon is valós ügy, 
olyan, melyet sosem fog elhagyni. „Bármi történik is idén, az nem jelenti azt, 
hogy jövőre is hasonló lesz a helyzet. Minden karácsony egyedülálló, és 
mindért megéri harcolni” – fejti ki nézeteit a férfi, „Rengeteg csatát nyertünk, de 
a karácsonyért vívott háborúnak még nincs vége, és azt hiszem, soha nem is 
lesz”. (Magyar Nemzet) 

 
A közjóért és a békéért való cselekvésre szólított fel a pápa - Kisebb 
incidens a mise kezdetén 

A közjóért, az igazságosságért és a békéért való cselekvésre szólított fel 
az államfőket - és a nemzetek valamennyi vezetőjét - csütörtök éjszakai 
karácsonyi miséjén XVI. Benedek pápa a vatikáni Szent Péter-bazilikában. 

A katolikus egyházfő - aki franciául mondta el homíliáját (szentírást magyarázó 
beszédét) - az erőszakról való lemondást hirdette, hogy "csak az igazság és a 
szeretet fegyverét használjuk".XVI. Benedek a bazilikában összegyűlt több 
ezer hívő előtt élesen bírálta az önzés jelenségét, legyen szó egyéni vagy 
csoportos egoizmusról, amely szerinte az érdekek és a vágyak rabszolgáivá 
teszi az embereket, szembeállítja őket az igazsággal és "elválaszt bennünket 
egymástól". 

A pápa a karácsonyi mise előtt csütörtök délután rövid időre megjelent a pápai 
lakosztályának egyik ablakában, hogy meggyújtson egy gyertyát, a béke 
jelképét, és üdvözölje a Szent Péter téren összegyűjt zarándokokat, s egyben 
megnyissa a téren épített hatalmas - 300 négyzetméteres - betlehemi jászolt. A 
karácsonyi mise kezdetét incidens zavarta meg: egy ismeretlen nő a korlátokon 
keresztül a pápához akart eljutni, s a tumultusban XVI. Benedek elesett, de 
felállt és folytatta a szertartást, mintha mi sem történt volna. 
 

Egy nő fellökte a pápát 

Federico Lombardi vatikáni szóvivő megerősítette az incidens tényét, s azt 
hangsúlyozta, hogy a pápa minden jel szerint nem sérült meg, amikor a nő 
fellökte. Lombardi szerint a nő - akit őrizetbe vett a vatikáni csendőrség - 
minden valószínűség szerint mentális zavarokkal küszködő személy. Egyes 
jelentések nem zárják ki, hogy ugyanarról a nőről van szó, aki az egy évvel 
ezelőtti misén ugyancsak megpróbált a pápa közelébe férkőzni, de akkor még 
idejében megakadályozták szándékában, s az esetnek nem lett különösebb 
következménye. 

A nő az elzárt területre próbált bejutni a bazilikában, amikor a bíborosok 
menetéhez csatlakozott XVI. Benedek. A tumultusban fellökte Roger 
Etchegaray bíborost is, aki rosszul lett, s mentővel szállították kórházi 
kivizsgálásra. A római Gemelli klinikán megállapították, hogy a 87 éves francia 
bíborosnak eltörött a combcsontja az esés következtében - tájékoztatott később 
a vatikáni szóvivő. 

 
Idén korábban kezdődött a vatikáni karácsonyi mise  

Idén a vatikáni karácsonyi mise a hagyományokkal szakítva most először nem 
éjfélkor, hanem este tíz órakor kezdődött a Szent Péter-bazilikában. Lombardi 
pápai szóvivő a döntést ezt egy korábbi nyilatkozatában azzal magyarázta, 
hogy enyhítenek a XVI. Benedekre váró terheken egy olyan időszakban, 
amikor amúgy is rendkívül elfoglalt a katolikus egyházfő. Nincs ok az 
aggodalomra az egészsége miatt - tette hozzá akkor a szóvivő. 
XVI. Benedek pápa pénteken délben, a hagyománynak megfelelően a Szent 
Péter-bazilika központi erkélyéről mondja el karácsonyi üzenetét, s „urbi et orbi” 
(a városnak és a világnak) áldást oszt a világ számos nyelvén. (MTI) 


