
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 Roik Mária kérésére édesanyja, Horváth Istvánné 
lelkiüdvéért ajánljuk fel.  

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$435, Clergy Support (Diákpap) $10, gyűjtés az árvízkárosultaknak $1910. 
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. 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. Következő gyűjtéseink Szent 
Istvánkor, valamint egy Szeptemberre tervezett Katolikus Bál alkalmával 
lesznek. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!   

� Az ottawai magyar TV műsor, a Hungarian Spectrum, adását jövő héten 
vasárnap, július 11-én 9:30 órától, valamint az ismétlést június 17-én, 
szombaton, 9:30 órától sugározza a ROGERS TV 22-es csatornája. 

� 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 11 Július 18 Július 25 

12:30 Mise idopontját még pontosítjuk 

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 
Bevonulásra: 222 Futva jöttem elibéd Szentélyedbe, 
Felajánlásra: 220 Áldozattal járul hozzád, 
Áldozásra: 126 Óáldott szent Istenem 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 293 Isten, hazánkért térdelünk Elődbe. 

 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Minden föld Istent dicsérje! 

 
ALLELUJA 

Alleluja. Szívetekben uralkodjék Krisztus 
békéje, Krisztus tanítása töltsön el titeket 

gazdagon. Alleluja. 
 
 

A szentmise olvasmányai 
Iz66, 10-14; 
Gal6, 14-18; 

Lk10, 1-12. 17-20 
 
 

„AZ ARATNIVALÓ SOK, DE A 
MUNKÁS KEVÉS!” 

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 



Bezárták az amerikai magyarok egyik templomát - clevelandi beszámoló 

A három clevelandi magyar templom közül kettőt bezáratott Richard Lennon 
püspök, noha ezt a gazdasági helyzet nem indokolta. A megmaradt templom a 
gettóban van, ahol a szertartások alatt biztonsági őr vigyáz a hívek autóira, este 
pedig nem biztonságos gyalog járni az utcán. A bezárt templom az Amerikába 
szakadt magyarság kulturális történelmének fontos darabja. Kassáról Amerikába 
került hívő levele. 
A clevelandi Szent Imre egyházközség kálváriája 2007 májusában kezdődött, 
amikor  Richard Lennon, Cleveland püspöke meghirdette a templomok léépítését. A 
néhány éve Clevelandba érkezett püspök már bostoni tevékenysége által is 
hírhedtté vált, ahol 60 templomot lakatolt le. Tette es teszi mindezt "az életerős 
hitközségért" jelszó alatt, figyelmen kívül hagyva a hívők igényeit, felülről hoz 
ítéletet százados templomok sorsa felett. 
A három Clevelandi magyar templom azt utasítást kapta ekkor, hogy maguk 
döntsek el, melyik templomot hagyja nyitva a püspökség. A másfél éves 
tárgyalások kimenetele az lett, hogy mindhárom templomra szükség van 
Clevelandben, hiszen a bezárás fő okai (pénzhiány, hívők hiánya, paphiány) 
mindháromnál megalapozatlanok. 
Lenon püspök mindezeket figyelmen kívül hagyva 2009 márciusában kihirdette az 
ítéletet: a Szent Erzsébet templom megmarad, a Szent Margit és a Szent Imre lakat 
alá kerül. (A Szent Margit azóta mar be is zárt, ingóságai-ingatlanjai piacon vannak 
és a számláján lévő pénz mar a püspökséget gazdagítja). 
A megmaradó Szent Erzsébet templom a legrégebbi magyar templom Észak-
Amerikában, Cleveland egykori magyar negyedeben ékeskedik. Egy baja van csak, 
a környéke. Az egykori magyar munkásnegyed, a "Bakaj" (Buckeye Road) az 
elmúlt 50 évben teljesen lepusztult, és mára a varos legveszélyesebb környékévé 
vált. A vasárnapi mise alatt drótkerítés és biztonsági őr védi a hívek autóit, 
szürkület után nem is ajánlatos gyalog járni az utcákon. Maguk a hívek is tisztában 
vannak azzal, hogy ennek a templomnak, bar nagy múltú, nincs hosszú jövője. 
A Szent Imrer templom több lehetőséget nyújt. Környéké hétköznap estenként is 
biztonságos. Itt tölti meg hétfőn estenként a mintegy 90 gyerek a magyar iskola 
padjait, itt gyakorol keddenként a Regös néptánccsoport, és itt bont zászlót 
péntekenként a két magyar cserkeszcsapat, hogy a többi kulturális szervezetet ne 
is említsem. Ennek a templomnak a bezárása nem csupán egyházi veszteség, 
hanem Cleveland magyar kulturalis bástyájának a lédöntése is egyben. 
Ezert is szállt síkra a megmentéséért több magyar és amerikai szemelyiség (többek 
között a miniszterelnök, az esztergomi érsek és Ohio egyik szenátora is). Az 
amerikai és vatikáni lobbizás mellett tüntetések tucatjaira került sor az elmúlt 
hónapokban - a többi halálra ítélt clevelandi hitközséggel és nemzetiségi 
templomokkal karöltve. A vatikáni fellebbezés húzódik, közben a Szent Imre 
templom napjai leperegtek. 
A Szent Imrében június 27-én tartottak az utolsó ünnepi misét, amelyen zsúfolásig 
megtelt a templom. A püspök által meghirdetett templomzáró mise tegnapra, június 
30-ra volt meghirdetve. Lenon püspök  szokása ugyanis, hogy a bezárásra itelt 
templomokban maga celebrálja az utolsó misét (botrányokat és tiltakozásokat 
idézve elő a hívek részéről). Miután a Szent Imre templom hívei kinyilvánítottak 
távolmaradási számdékukat, a püspöknem jött el. 
A hívők július 2-án, 3 órakor mégis összegyűltek a templom előtt, hogy ismét 
tiltakozzanak a bezárás miatt. A méltóságteljes tüntetés után bevonultak a 
templomban, ahol szentségimádással és imával zártak az akciójukat. A püspök és 
más hivatalos személy nem jelent meg, hogy a templomot kanon jog szerint 
deszakralizaljak. 

A templom jövője kérdéses. A püspöki döntés alapján tovább mar nem működhe 
mint katolikus templom, a döntés elleni felsebezel a Vatikánban var válaszra, a 
cserkeszek és magyar iskolások, mint bérlők egyelőre használhatják a templom 
helyiségeit, míg a fellebbezés tart. Azok, akiknek életük fontos pillanatai a 
templomhoz kötődnek, imádkoznak es reménykednek. Talán a csodában, talán a 
Vatikán erejében bíznak.  (Csajka Tamás) 

Egy plébános tanácsai csüggedőknek  

A csüggedés olyan betegség, ami előbb-utóbb mindenkit utolér, azokat is, akik az 
egyházban szolgálnak. Bizonyára ön is átélte már, talán többször is; talán éppen 
most van elcsüggedve. Tudja, hányszor gondoltam magam is, hogy 
legszívesebben abbahagynám a plébánoskodást? Minden hétfő reggel! Íme 
néhány szempont, amire rájöttem: 
Mi okozza a csüggedést? 
1. A kimerültség: A testi vagy lelki kimerültség különösen hajlamossá tesz a 
csüggedésre. Meggyengül a védekezőrendszer, és a dolgok kilátástalanabbnak 
tűnnek, mint amilyenek valójában. Olyankor szokott ez előfordulni, amikor az ember 
eljut egy nagyobb vállalkozás feléig, és belefárad.     
2. A sikertelenség: Természetes, hogy nyomaszt, ha felhalmozódnak a megoldatlan 
tennivalóink. S ha a hétköznapi teendők vagy valami váratlan esemény miatt nem 
tudjuk elvégezni fontos feladatainkat, a sikertelenség könnyen csüggedéshez 
vezet. 
3. A kudarc: Megdőlhetnek a legnagyszerűbb terveink, becsődölhetnek a 
vállalkozásaink, megeshet, hogy senki sem jön el a megszervezett eseményre. 
Hogyan reagálunk? Önsajnálattal? Vagy másokat hibáztatunk? Valaki így 
fogalmazott: amikor már éppen úgy tűnik, hogy célba érnék, valaki mindig 
elmozdítja a célt... Ez valóban csüggesztő! 
4. A félelem: Nem szeretjük bevallani, milyen nagy mértékben felelős a 
csüggedésért a félelem. Félünk a kritikától (Mit szólnak majd hozzá?), a 
felelősségtől (Mi lesz, ha nem tudom megoldani?) és a kudarctól (Mi lesz, ha 
elrontom?). Mindez könnyen csüggedéshez vezet.       
Mi orvosolja a csüggedést? 
Van egy csodálatos történet a Szentírásban, amely elbeszéli, hogy Nehemiás falat 
építtetett Jeruzsálem lakóival a város körül. Amikor a fele elkészült, a népnek elege 
lett: abba akarták hagyni a munkát. Nehemiás a következőket tanácsolta: 
1. Pihenés: Ha pihenésre van szükség, pihenjünk! Utána, kipihenten, 
hatékonyabban tudunk dolgozni. Aki mindkét végén égeti a gyertyát, nem olyan 
bölcs, mint gondolja! 
2. Az élet átszervezése: A csüggedés nem feltétlenül annak a jele, hogy nem jó, 
amit teszünk. Lehet, hogy jót teszünk, csak éppen nem megfelelő módon. Próbáljuk 
másképp! Szervezzük át kissé a dolgokat! 
3. Ne feledjük: Isten megsegít: Csak kérnünk kell. Új erőt tud adni. A hitben 
hihetetlen hajtóerő van. 
4. Küzdjünk a csüggedés ellen!: Vegyük fel a harcot! A csüggedés valahol döntés. 
Aki csüggedt, maga adta át magát a csüggedésnek. Senki sem kényszerít, hogy 
kedvetlenek legyünk. Kitartás! Tegyük a jót, akárhogyan érezzük is magunkat! A 
hangulatok nem tartanak örökké.  
„Így szóltam az előkelőkhöz, az elöljárókhoz és a néphez: 'Az építkezés nagy és 
kiterjedt, mi pedig szétszórtan vagyunk a falon, egymástól távol: gyűljetek körénk 
arra a helyre, ahonnan a kürtszót halljátok, és Istenünk harcol majd értünk.' Így 
dolgoztunk az építkezésen hajnal hasadtától a csillagok feljöttéig." (Neh 4,13–15)   


