
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. 

HIRDETÉSEK 

� Mai szentmisénket közösségünk nemrég kórházba került tagjáért, Kovács 
Piroskáért ajánljuk fel. Imádkozzunk Piroska testvérünk mihamarabbi 
felgyógyulásáért.  

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$285, Clergy Support (Diákpap) $30, gyűjtés az árvízkárosultaknak 
$2015. Isten fizesse meg! 

� Örömmel értesítjük a kedves híveket, hogy hosszas várakozás után 
immár hivatalosan is nyilvánosságra került a hozzánk készülő diákpap 
kiléte. Kürnyék Róbert Atyáról van szó, aki szentgotthárdi születésű, 33 
éves, és az elmúlt 6 évben Szombathelyen működött mint plébános, 
valamint érseki titkár. Ezt megelőzően Róbert Atya Győrben a 
Hittudományi Főiskolán, valamint Rómában a Pápai Gregoriánus 
Egyetemen és a Pápai Liturgikus Intézetben végezte tanulmányait. 
Róbert Atya 3 évre érkezik hozzánk és az ottawai St. Paul egyetemen 
fog doktorátusi tanulmányokat folytatni. Ez idő alatt - Don Atya 
nagylelkűségének köszönhetően - itt, a St. Elizabeth Church plébániáján 
fog lakni bérmentve. Róbert Atya első ottawai miséje Szent István 
ünnepén, augusztus 22-én, vasárnap lesz du. 4 órakor, amelyre reméljük 
minel többen el tudunk majd jönni.   
Egyúttal szeretnénk megköszönni a híveknek Róbert Atya tanulmányai 
fedezésére gyűjtött nagylelkű adományaikat. Az e célre szervezett 
gyűjtésünk jelenlegi állasa $5,310, amely egy egészen kiváló eredmény, 
hiszen ezáltal kézzelfogható közelségbe került a kitűzött $6,000 cél 
elérése a nyár végéig. Következő gyűjtéseink Szent Istvánkor, valamint 
egy Szeptemberre tervezett Katolikus Bál alkalmával lesznek. Isten 
fizesse meg nagylelkű adományaikat!   

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

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

MISEREND 

Július 4 Július 11 Július 18 Július 25 

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

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 
Bevonulásra: 230 Szeretettel jönnek hozzád, 
Felajánlásra: 143 Előtted Jézusom, leborulok, 
Áldozásra: 127 Ó szetséges, ó kegyelmes, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 70 Jézus, világ Megváltója, 

 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Te vagy, Uram, Istenem, örökségem 

és osztályrészem. 
 

ALLELUJA 
Alleluja. Szólj, Uram, mert hallja a te 

szolgád, örök életet adó igéid 
vannak.Alleluja. 

 
 

A szentmise olvasmányai 
1Kir19, 16b. 19-21; 

Gal5, 1. 13-18; 
Lk 9, 51-62 

 
 

,,Kövess engem!'' 

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 



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. 

 
Vianney Szent János az imádságról  

Isten nem csak szavakkal elmondott imádságot vár tőlünk. Arra hív, hogy 
egész létünk, sőt egész lényünk imádsággá váljék – csak engednünk kell, hogy 
átformáljon bennünket. De hogyan? Ebben segítenek Vianney Szent János 
tanácsai, akit a Szentatya méltán nevezett az imádsággá vált lét mintaképének. 

Vianney Szent János gyakran hangsúlyozta, hogy az imádság több, mint egy-
egy ima „elmondása”. Ezzel nem akarta alábecsülni a szóbeli ima jelentőségét, 
inkább arra mutatott rá, hogy az csupán az elmélkedés és a szemlélődés 
előszobája. „Ha jól akarunk imádkozni, nem kell sokat beszélnünk. Tudjuk, 
hogy Isten jelen van a tabernákulumban. Megnyitjuk előtte a szívünket, 
élvezzük szent jelenlétét. Ez a legjobb imádság!” – mondta.  
Az imádság azt jelenti: az ember Isten szerető tekintetébe helyezkedik, és 
szeretettel viszonozza azt. „Lélekben tekintsetek Isten szívére, és maradjatok 
így, szavak nélkül! Az is imádság, ha egyszerűen Istenre gondoltok. Ha nincs 
különösebb mondandótok, csak arra gondoltok, hogy Isten jelen van – ez a 
legjobb imádság” – biztatta a híveket. 

Az imádság a szívek párbeszéde: Isten a szívünkkel közli magát. Ezért az, 
hogy mennyire jól imádkozunk, azon múlik, mennyire erősen vágyakozik a 
szívünk Isten és az örökkévalóság után – tanította. És megfordítva: minél 
többet imádkozik valaki, annál erősebben vágyakozik a mennyei dolgok után: 
„Az ima olyan, mint a tűz, amely hevével megtölti és az ég felé emeli a 
hőlégballont.” A szív tisztaságára is felhívta azonban a figyelmet: „Az ima 
olyan, mint egy illatos rózsaszál, de csak az érzi az illatát, aki tiszta szívvel 
imádkozik.” 

„Az imádság a mennyország előíze, az Istennel való bensőséges egység 
megtapasztalása – mondta az arsi plébános. – Olyan ez, mint amikor két 
gyertya viasza összeolvad.” Ha a nap folyamán fenn tudjuk tartani ezt az 
imádságos, szerető egységet, létünk valóban imádsággá válik, amint Benedek 
pápa említette. „A lélegzésben sohasem tartunk szünetet – még kevésbé 
veszítsük el Isten jelenlétét!”  

Vianney Szent János gyakorlati tanácsokat is adott a híveknek: „Reggel, 
amikor felébredünk, ajánljuk Istennek szívünket, lelkünket, gondolatainkat, 

szavainkat, tetteinket, egész lényünket, hogy használjon mindent az ő 
dicsőségére. Újítsuk meg a keresztségi ígéreteket, mondjunk köszönetet 
őrzőangyalunknak, és kérjük, hogy maradjon velünk a nap folyamán. Ne 
feledjük: Isten mindig a nap kezdetére készíti elő számunkra az aznapra 
szükséges kegyelmeket. Tudja, milyen bűnalkalmak adódnak majd a nap 
folyamán, és minden szükségeset megad, amit ekkor kérünk.”  

Hogy életünk állandó imádsággá váljék, fontos, hogy előre rögzített 
időpontokban imádkozzunk. Ezek az időpontok olyanok, mint a tartalék tűzifa: 
biztosítják, hogy az Isten iránti szeretet tüze újra meg újra fellobbanjon, a nap 
többi részében pedig szelíd izzással égjen. Előre készüljünk a találkozásra, az 
imádság idejére pedig vonuljunk félre, és teremtsünk külső-belső csendet, 
mivel „Isten a csendben szól”. A nap folyamán is fontos az összeszedettség: 
minél szétszórtabban, felszínesebben él valaki, annál üresebbek az imái; minél 
többet gondolkodik, minél többször köti össze Istennel a nap történéseit, annál 
mélyebben és gyümölcsözőbben tud imádkozni – tanította.  
Vianney Szent János azt tanácsolta, hogy ne egészséget, földi boldogságot 
kérjünk az imában, hanem elsősorban az Istennel való egyesülést. Biztatott, 
hogy mindig merjünk bizalommal fordulni Istenhez, aki „szereti, ha 
alkalmatlankodunk neki”. Imádkozzunk Jézus nevében, mivel „így nem mi 
imádkozunk, hanem Jézus imádkozik értünk Atyjához.” Kérjük őrangyalunk 
segítségét, hogy lelki szárazság idején, amikor nehezen megy az ima, Isten 
vigasztalása helyett a vigasztalás Istenéhez ragaszkodjunk. 

A szentéletű plébános így beszélt az ima és az élet kapcsolatáról: „Én lelkem, a 
jó Istennel beszélgetsz, vele dolgozol, vele jársz, küzdesz és szenvedsz. 
Dolgozol, de ő megáldja fáradozásodat. Gyalogolsz, de ő megáldja lépteidet. 
Szenvedsz, de ő megáldja könnyeidet. Mily hatalmas, nemes, mily vigasztaló 
dolog mindent Istennel együtt és tekintetétől kísérve tenni, mily nagyszerű arra 
gondolni, hogy mindent lát és mindent számon tart!” 

 
Péter-fillér-gyűjtés  

Minden évben Szent Péter és Szent Pál apostolok 
ünnepéhez, június 29-éhez kapcsolódik a 
péterfillérek gyűjtése. Idén is az ezt követő 
vasárnapon, július 4-én gyűjtenek a katolikus 
templomokban a Szentatya karitatív céljaira. 

A Péter-fillér, latinul „Denarius Sancti Petri” néven 
ismert adományt a római pápa támogatására gyűjti 
a Katolikus Egyház. E hagyomány a VIII. 
században, III. Gergely pápa idején kezdődött; 

eleinte csak az angolok, később a dán, svéd és norvég egyházak is 
csatlakoztak az adakozáshoz. 1870 és 1929 között ez volt a Szentszék 
egyedüli bevételi forrása, miután az állam megfosztotta a pápaságot a 
hagyományos bevételeitől. Később a lateráni szerződés rendelkezései 
értelmében az olasz állam kárpótlást fizetett az elkobzott egyházi vagyonért, és 
így rendeződtek a Szentszék pénzügyei rendeződtek – az azóta a 
péterfillérekből befolyó pénzt karitatív célokra fordítja a mindenkori pápa. 

Magyarországon a gyűjtés az 1953-tól XII. Piusz pápa engedélyével szünetelt s 
csak 1994-től folytatódott. 


