
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 a Mátyás család kérésére Gerdán Jánosné lelkiüdvéért 
valamint Horvath Anna és gyermekei kérésére Dr Horváth Antal lelkiüdvéért 
ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$410, Clergy Support (Diákpap) $1.645. Isten fizesse meg! 

� Az ottawai magyar TV műsor, a Hungarian Spectrum, június 19-én, 
szombaton, 9:30 órától sugározza az ismétlást a ROGERS TV 22-es 
csatornája. 

� Június 19-én, szombaton este 7 órától apák és nagyapák köszöntése 
lesz az apák napja alkalmával a Magyar Házban. Vacsora felnőtteknek 
$15, tag apáknak és gyerekeknek $5, nem-tag apáknak $10.  

� Június 29-én, kedden este 7 órától Üsztürü, erdélyi magyar népi zenekar 
műsora lesz a Magyar Házban. Az előadás előtt 6 órától a rendezők 
vacsorával várjak az érdeklődőket. Belépő és vacsora felnőtteknek $30, 
gyemekeknek $15. Belépő vacsora nelkül felnőtteknek $22, gyermekeknek 
$10. 

� Mai misénk végén a magyarországi árvízkárosultak megsegítésére fogunk 
adakozásokat gyűjteni. Az adományokat az Ottawai Kálvin Magyar 
Református Gyülekezettel közösen, egy összegként fogjuk elküldeni 
Magyarországra egy segélynyújtó szervezet számlájára. Isten fizesse meg 
nagylelkű adományaikat! 

� Szentmisénk után mindenkit szeretettel várunk kávéra, süteményre a 
templomunk alatti teremben.  
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Lelkipásztor: Rev. ANDROVICH TAMÁS (Tel: 514-387-9503) 

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

MISEREND – FIGYELEM VÁLTOZÁS!!!! 

Június 20 Június 27 Július 4 Július 11 

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

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 
Bevonulásra: 227 Kegyes szemmel nézz ránk, 
Felajánlásra: 226 Kegyességgel hívsz, ó Jézus, 
Áldozásra: 139 Ó Uram nem vagyok én méltó, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 155 Jézus szíve, legtisztább szív, 

 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Bocsásd meg, Uram bűnömet, vétkeim 

terhét vedd el rólam. 
 

ALLELUJA 
Alleluja. Isten szeretett minket, és 

elküldte Fiát engesztelésül bűneikért. 
Alleluja. 

 
 

A szentmise olvasmányai 
2Sám12,7-10. 13; 
Gal2, 16. 19-21; 

Lk7, 36-8,3;  
 

„A HITED MEGSZABADÍTOTT 
TÉGED. MENJ BÉKÉVEL!” 

További hirdetéseket Feszty Katalinnak a 613.435.7347 számon vagy emailben 
(ottawaikatolikuskozosseg@hotmail.com) lehet elküldeni. 

Az Ottawai Magyar Katolikus Közösség weboldala 
http://ottawaimagyarkatolikus.yolasite.com  

vagy http://www.omkk.tk 



Országos összefogás június 20-án az árvízkárosultakért  

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június 20-án országos gyűjtést tart az 
árvízi katasztrófahelyzet által sújtott családok megsegítésére. A püspökök 
adakozásra buzdító körlevelet fogalmaztak meg, amelyet június 13-án, vasárnap 
hazánk minden katolikus templomában felolvasnak. A körlevelet az alábbiakban 
közöljük. 

A május elejétől tartó folyamatos esőzések az ország több régiójában is hatalmas 
károkat okoztak. A megáradt folyók, patakok, valamint a belvíz számtalan várost és 
települést árasztott el, és sok esetben napokra elzárt a külvilágtól. Észak-
Magyarországon a Sajó, a Hernád és a Bódva menti települések szinte kivétel 
nélkül víz alá kerültek. Több mint 4700 családot kellett kitelepíteni, és több száz 
család otthona összedőlt.  

Egyházunk segélyszervezete révén az első perctől kezdve nagy erőkkel segíti a 
helyszínen a bajbajutottakat, önkéntes munkával és segélyszállítmányokkal 
egyaránt. A Katolikus Karitász családok ezreit látta el eddig tartós élelmiszerrel, 
ivóvízzel, takarókkal, tisztítószerekkel és gyógyszerekkel. A kitelepített családok 
gyermekeinek táborokat szerveznek. A rászorulók megsegítésére elkülönített 
bankszámlán is várják a lakosság nagylelkű adományait. 

Az egyházmegyei karitászszervezetek külön-külön is akciókat szerveznek, és 
folyamatosan gyűjtenek adományokat, Püspöki Konferenciánk pedig már jelentős 
összeget bocsátott rendelkezésre katasztrófaalapjából a legsürgősebb 
segítségnyújtásra. A hívek példamutató összefogásának köszönhetően az 
egyházmegyékből eddig érkezett adományok értéke meghaladja a 70 millió forintot. 

Mindezek azonban csupán az azonnali segítségnyújtásra elegendők. Az árvíz 
okozta pusztítás következményeinek enyhítéséhez nagy szükség van a további 
összefogásra, ezért június 20-án, vasárnap a katolikus templomokban országos 
gyűjtést rendezünk az árvíz károsultjainak megsegítésére. Kérjük a hívek nagylelkű 
adományait, hogy minél több családnak segíthessünk otthonuk újjáépítésében! 

XVI. Benedek lezárta a papság évét  

 A papság évének lezárása alkalmából bemutatott szentmisén mintegy tizenötezer 
pap jelenlétében a Szentatya beszédében bocsánatot kért a katolikus lelkipásztorok 
által elkövetett szexuális visszaélésekért. Egyben bejelentette: szigorúbb 
ellenőrzést vezetnek be a papképzésben. Ugyanakkor bátorította a papokat, 
legyenek hűségesek hivatásukban.  

A papok által elkövetett bűnökre éppen a papság évében derült fény, s ez rossz 
fényt vetett a papi hivatásra. „Isten és az érintettek bocsánatát kérjük és ígérjük, 
hogy mindent megteszünk azért, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló 
visszaélések" – fogalmazott a pápa. A szentmisével lezárul a papi hivatásnak 
szentelt tematikus év, amelyet XVI. Benedek pápa tavaly június 19-én hirdetett 
meg. 

„Várható volt", hogy a papság évében a papi hivatás láthatóvá vált új fényei nem 
fognak tetszeni a gonosznak. Az ellenség inkább azt szeretné, hogy a papság 
kihaljon, s így Isten végül kiszoruljon a világból – mondta a pápa szentbeszédében, 
utalva arra, hogy véleménye szerint szoros kapcsolat van a papság évének 
meghirdetése és a szexuális visszaélések napvilágra kerülése között. Éppen a 
papszentelés szentsége örömének évében váltak ismertté a papok bűnei, 
mindenekelőtt a legkisebbekkel való visszaélések. 

A történtek után az egyház a megtisztulás feladatával tekint a jövőbe. Azzal 
kapcsolatban, hogy voltak püspökök, akik közreműködtek a szexuális visszaélések 

eltussolásában, a pápa kijelentette: „nem a szeretet jele, ha eltűrjük a papi élethez 
méltatlan magatartást". A pap nem csupán tisztségviselő, sokkal többet tesz, 
amikor Krisztus nevében megbocsátja a bűnöket és szentségeket szolgáltat ki. 

A papság évének szándéka az volt, hogy „új módon mutassa be a papi szolgálat 
nagyságát és szépségét”, megerősítse szolgálatukban a lelkipásztorokat és új 
örömöket adjon nekik – hangsúlyozta a pápa. Kiemelte azt is: az egyház feladata 
az, hogy a hitet megvédje az eltorzulástól és a tévutaktól. Az Egyháznak szüksége 
van egy pásztorbotra – mondta a Szentatya a zsoltárokból idézett képre utalva. 

Isten nem egy távoli Isten, aki nem fontos az egyén életében.  Ő nem hagyja 
magára az embert egy mindinkább tévúton járó társadalomban, hanem mindenkivel 
törődik. A pap feladata, hogy a nehézségek közepette is a hívők mellett álljon, és 
Isten gondoskodásának közvetítője legyen.  

Sok ember azonban nem is akarja, hogy Isten törődjön vele. Sokan nem akarják 
hogy Isten „zavarja” őket. Azonban, ahol Isten „zavaró tényezőnek” számít, ott az 
ember a hibás. Az Atya felé fordulás bátorságot is ad, hiszen Ő megmutatja a 
helyes utat azoknak, akik bíznak benne. Ez nagyon fontos olyan időkben, ahmikor 
sokszor sötétség, bátortalanság uralkodik, amikor az ember újra és úja kísértések 
és megmérettetések előtt áll – hangsúlyozta a Szentatya.  

Cserháti Ferenc részt vett a Kanadai Magyar Papi Egység lelkinapjain  

Cserháti Ferenc, a külföldön élő katolikus magyarok lelkipásztori ellátásával 
megbízott esztergom-budapesti segédpüspök észak-amerikai pasztorális 
látogatásának kanadai részeként Ancasterben találkozott az országban szolgálatot 
teljesítő magyar papokkal, ahol három napos papi konferenciát tartottak. 
Elhangzott, hogy Windsorban véglegesen bezárták a magyar görög és római 
katolikus templomokat.  

Kedden a különböző plébánosok beszámoltak saját egyházközségükről és 
helyzetükről. Bár minden egyházközség hívek összetétele más, a tendenciák 
azonosak. A misére járók többsége az idősebbik korosztályból való. Sajnos a 
fiatalok száma alacsony, hiszen magyarságukat csupán kulturális tényezőnek 
tartják, a templomot pedig csak kulturális épületnek tekintik. Sok fiatal számára a hit 
és vallás kérdése nem lényeges. Ezért komoly változásokra szükség van, hogy az 
egyház szerves része legyen a fiatalok életében, hangzott el az értékelésekben. 

A beszámolók után Androvich Tamás montreali plébános ismertette XVI Benedek 
pápa Caritas in Veritate kezdetű enciklikáját. A nap csúcspontja a koncelebrált 
szentmise volt, amelyen Cserháti Ferenc püspök volt a főcelebráns. 

Az utolsó napot aztán közös zsolozsmával egybekötött szentmisével kezdték. A 
szentmisén homíliát mondott Kiss Barnabás ferences szerzetes, Cserháti Ferenc 
püspök észak-amerikai delegátusa. Végül Sajgó Szabolcs torontoi plébános 
elmélkedett a papok évéről. A közös megbeszélésen többen kiemelték, hogy a 
papok személyes életében van mit javítani. A szentév pedig alkalmat adott arra, 
hogy rájöjjenek, hogy Isten az, aki mindvégig vezeti őket papi hivatásukban, és 
megadja a kegyelmet arra, hogy papi szolgálatukat végezzék.  

A konferencia végén a KMPE külön megemlékezett a magyarországi 
árvízkárosultakról: imádkoztak a magyar áldozatokért, és megszavazták azt, hogy 
segítséget nyújtanak a bajba jutott honfitársaknak. A találkozó után Cserháti Ferenc 
az Ontarióban található Londonba indult, ahol találkozott Peter Fabbro 
megyéspüspökkel, majd a Szent Mihály-templomban bérmálási szentmisét mutatott 
be. 


