
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 Horvath Anna és gyermekei kérésére Horváth Fülöp 
és Melánia lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$420, Clergy Support (Diákpap) $10, gyűjtés az árvízkárosultaknak 
$1725. Isten fizesse meg! 

� 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. 

� Július 3-án, szombaton, este 7 órától megemlékezés lesz az Ottawai 
Magyar Ház fennállásának 29. évfordulója alkalmából. Vacsora tagoknak 
$20, nem tagoknak $25. 

� 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 

MISEREND 

Június 27 Július 4 Július 11 Július 18 

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

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 
Bevonulásra: 220 Áldozattal járul… 
Felajánlásra: 220/4- Az oltáron megújul most… 
Áldozásra: 109 Áldjad ember… 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 155 Jézus szíve, legtisztább szív, 

 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Uram, hallgass meg engem, * nagy 

irgalmasságod szerint. 
 

ALLELUJA 
Alleluja. ,,Az igazság Lelke majd 

tanúságot tesz rólam'', mondja az Úr,  
,,és ti is tanúságot tesztek rólam''. 

Alleluja. 
 
 

A szentmise olvasmányai 
Jer 20, 10-13; 
Róm 5, 12-15; 
Mt 10, 26-33;  

 
 
 
 

Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg! 

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

vagy http://www.omkk.tk 



Szemünk fénye a gyermek – vagy a házastárs?  

David Code protestáns lelkész és családterapeuta új könyvében azt 
hangsúlyozza, hogy azokban a családokban, ahol a szülők elsősorban 
egymásra figyelnek és harmonikus házasságra törekszenek, a gyermekek 
boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak, mint azokban, ahol a gyermek áll a 
középpontban. 

A kétgyermekes Code szerint nem létezik konfliktusmentes házasság. „Sok 
házaspár úgy véli, ha nem veszekszenek, minden rendben van." Ám ha nem 
néznek szembe a problémákkal, előbb-utóbb kerülni kezdik őket – és egymást. 
„Egyre többet számítógépeznek, dolgoznak, hozzák-viszik a gyerekeket, 
mellettük alszanak, és remek kifogásokat hoznak fel, miért nem kívánják a 
házastársi együttlétet." Az elkerülő viselkedés feszültséget, szorongást okoz, 
ami a gyermekeknek is árt. „A házasságban nem lehet eltitkolni a feszültséget. 
A gyerekek mindent érzékelnek. A szülők akaratlanul is a gyerekekre terhelik 
szorongásukat, a gyerekeken pedig orvosi vagy érzelmi tünetek jelennek meg" 
– mutat rá a szerző. 

„A gyermeknevelés legnagyobb téveszméje az, hogy nevelésünk annál 
sikeresebb lesz, minél több figyelmet szentelünk gyermekünknek. A felmérések 
ezzel szemben azt mutatják, hogy a szülők ma több időt töltenek 
gyermekeikkel, a gyermekek mégsem lettek boldogabbak, önállóbbak, 
sikeresebbek – sőt mintha bizonytalanabbak, követelőzőbbek és 
boldogtalanabbak lennének." A megoldás – az ösztönös szülői hozzáállással 
szemben – így hangzik: aki boldog gyermekeket akar nevelni, annak a 
házassága legyen a legfontosabb, s csak utána következzenek a gyermekek! 

„Fontosnak tartjuk a házasságot, de nem annyira, mint a gyerekek igényeit. 
Ezért aztán nem tápláljuk, nem öntözzük, s így szép lassan tönkremegy – s 
mire észrevesszük, hogy hibáztunk, már késő. Ráadásul nemcsak 
házasságunkat veszítjük el, hanem gyerekeink leendő házasságához is rossz 
példát adunk, hiszen magukba szívják az otthoni feszült légkört, és ők is ilyet 
teremtenek majd maguk körül" – figyelmeztet a szerző.  

A megfelelő fontossági sorrend betartásával a nevelés másik csapdáját, az 
elkényeztetést is elkerülhetjük. „Elkényeztetésről akkor beszélünk, amikor a 
szülő elvégez olyasmit a gyerek körül, amit maga is meg tudna tenni, sőt meg 
is kellene tennie. Azt hisszük, ezzel segítünk rajta, pedig erről szó sincs. 
Túldédelgetjük és túldicsérjük az édes kicsikét, míg el nem hiszi, hogy tényleg 
ő a világ közepe. Nem tanul meg másokkal együttműködni, és házastársa, 
leendő főnökei nem bírják majd elviselni" – mondja Cone, beismerve, hogy 
ezen a téren maga is sok hibát követett el.   
Ma a legtöbb családban a gyerekek az elsők, a házasság fenntartása jóval 
kevésbé fontos. Pedig hosszú távon a kis változtatások is – a nap csúcsainak 
és mélypontjainak megbeszélése, a gyerekek lefektetése után tévézés helyett 
séta kettesben, testi gyengédség – sokat jelenthetnek. Évek távlatában ezen is 
múlhat, hogy egyetemet végez-e a gyerek, elválik-e, netán lelkileg sérült 
gyermekei lesznek-e – idézi a szakembert a boston.com cikke.       

 

 

A Szentatya a Szűzanya oltalmába ajánlotta a papságot - XVI. Benedek 
pápa felajánló imájának magyar fordítása 

„Szeplőtelen Anya, a kegyelemnek ezen a helyén, a te Fiad Jézus, legfőbb és 
örök Pap által egybehívva, mi fiak a Fiúban, a te papjaid, a te anyai Szívednek 
szenteljük magunkat. Tudatában vagyunk, hogy Jézus nélkül semmi jót nem 
tudunk tenni, és hogy csak őáltala, ővele és őbenne leszünk az üdvösség 
eszközei a világ számára.  

Szentlélek Jegyese, nyerd el a 
Krisztusban való átalakulás 
felbecsülhetetlen adományát. A 
Szentlélek ugyanazon hatalma által, mely 
szárnyaival beárnyékolva Téged az 
Üdvözítő Anyjává tett, segíts bennünket, 
hogy Krisztus, a te Fiad, megszülessen 
bennünk. Így újuljon meg az Egyház 
megannyi pap által, átváltoztatva a 
kegyelem által, mely újjáteremt mindent. 
Irgalmasság Anyja, a te Fiad hívott meg 

minket, hogy olyan legyünk, mint ő, a világ világossága és a föld sója. Segíts 
bennünket hathatós közbenjárásoddal, hogy meg ne fogyatkozzon fölséges 
hivatásunk, és ne engedjünk önzéseinknek, a világ hízelkedésének és a 
Gonosz csábításának. Védelmezz bennünket a tisztaságoddal, őrizz bennünket 
az alázatoddal, és takarj be minket anyai szereteteddel, mely megannyi neked 
szentelt lélekben ragyog, akik számunkra valóságos lelki anyákká lettek.  

Egyházunk Anyja, mi papok pásztorok szeretnénk lenni, akik nem magukat 
legeltetik, hanem Istennek adják magukat testvéreikért, hogy megtalálják ebben 
boldogságukat.  

Nem csak szavakkal, hanem életünkkel akarjuk alázattal ismételni napról napra 
a mi „íme, itt vagyok” válaszunkat. Általad vezetve, az Isteni Irgalmasság 
apostolai szeretnénk lenni, akik örömmel ünneplik minden nap az oltár 
legszentebb áldozatát és akik örömmel szolgálják azokat, akik a 
Kiengesztelődés Szentségét kérik. Kegyelemnek Szószólója és közvetítője, aki 
egészen elmerültél Krisztus egyetlen, egyetemes közvetítésében, kérj Istentől 
számunkra teljesen megújított olyan szívet, mely szereti az Istent teljes erejével 
és szolgálja az emberiséget, ahogyan azt te tetted. Ismételjed az Úrnak a 
„nincs több boruk” hatékony szavad, azért, hogy az Atya és a Fiú reánk leheljék 
mintegy a Szentlélek új kiáradását. Félelemmel és hálával eltelve a te állandó 
köztünk való jelenlétedért, az összes pap nevében én is kiáltani akarom: 
„Hogyan lehet az, hogy az én Uram Anyja jön hozzám (vö: Lk 1,43). Örökre 
Mianyánk, ne fáradj bele, hogy meglátogass, vigasztalj és megtarts bennünket. 
Jöjj segítségünkre és szabadíts meg bennünket minden veszedelemtől, mely 
ránk nehezedik. A ráhagyatkozás és megszentelődés e szavaival szeretnénk 
befogadni téged a legmélyebb és leggyökeresebb módon, mindörökre és 
teljesen, a mi emberi és papi létezésünkbe. Jelenléted virágoztassa ki 
magányaink pusztáját és ragyogtassa a napot sötétségeink fölé, térítse vissza 
a derűs időt vihar után, hogy minden ember meglássa az Úr üdvösségét, 
aminek Jézus a neve és az arca, és aminek visszfénye a veled összeforrt 
szívünkben tükröződik. Úgy legyen, ámen! " 


