
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.  

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$535, Clergy Support (Diákpap) $400, gyűjtés az árvízkárosultaknak $1400, 
László atya hagyatéka $300. 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, adásának ismétlését 
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 18 Július 25 Augusztus 1 

16:00 Mise idopontját még pontosítjuk 

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 
Bevonulásra: 221 Egybe gyűltünk, ó nagy Isten, 
Felajánlásra: 150 Uram Jézus! Légy velünk, 
Áldozásra: 127 Ó szentséges, ó kegyelmes, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 280 Győzelemről énekeljen 

 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Alázatosak keressétek az Istent, és szívetek 

újra éled. 
 

ALLELUJA 
Alleluja. Uram, tanításod lélek és élet, örök 

életet adó igéid vannak.Alleluja. 
 
 

A szentmise olvasmányai 
Mtörv30, 10-14; 

Kol1, 15-20; 
Lk10, 25-37 

 
 

„SZERESD URADAT, ISTENEDET, TELJES SZÍVEDBŐL, TELJES 
LELKEDBŐL, TELJES ERŐDBŐL, ÉS TELJES ELMÉDBŐL!” 

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 



A clevelandi helyzet felmérése–a Szent Imre Egyházközség bezárása  

(Adrovich Tamás, montreáli plébanos, levele a Kanadai Magyar Hírlapban)  

Tisztelt Magyar Testvéreim! 
Szeretnék egy-két gondolattal hozzászólni a clevelandi Szent Imre 
Egyházközség körül zajló eseményekhez. Úgy, amint a Kanadai Magyar Hírlap 
szerkesztő urat – Ádám Christophert, – érzékenyen érinti ez a kérdés, úgy 
engem is, hiszen én is Kanadában születtem, és most egy kanadai magyar 
közösség vezetője vagyok. Roppant szomorú vagyok, hogy ez az ügy idáig 
elfajult. Egyrészt, azért vagyok szomorú, mivel nem tudok egyet érteni a 
clevelandi püspök úr minden lépésével, amelyek valóban sokak ellenszenvét 
váltották ki. Másrészt, a magyarok magatartása szomorít el, amely más 
közösségben is tapasztalható. Ahhoz, hogy megértsék mire gondolok, 
engedjék meg, hogy bővebben fejtsem ki érveléseimet és gondolataimat. 

Amint olvashatjuk a szerkesztő úr által megfogalmazott és közzétett cikkekben, 
ő sokszor az egyházközség anyagi helyzetére és annak stabilitására 
hivatkozik. Az lehetséges, hogy az egyházközség jó anyagi helyzetnek örvend, 
de ezzel nem merül ki az egyházközség fogalma. Az egyházközség nem egy 
vállalkozás, amely anyagi javaival tudja mérni sikerét és életképességét. Az 
egyházközség elsősorban hitközösség, amelynek elsődleges célja az Istent 
dicsérni, az evangéliumot hallani, művelni, továbbadni, majd Isten tanítását 
elmélyíteni és elsajátítani. Ha ez nem áll fenn, akkor az egyházközség 
gyakorlatilag halott és megszűnik létezni, anyagi helyzetétől függetlenül. 

Sajnos, tudjuk nagyon jól, hogy a clevelandi Szent Imre Egyházközségben 
évek óta nincs hitoktatás, mivel keresztelő sem volt. Ez azért van, mivel a fiatal 
magyar keresztény katolikusok nem igen vesznek részt az egyházközség 
hitéletében. Csupán attól, hogy a cserkészek egyszer-egyszer felvonulnak, és 
nagyobb ünnepeken megjelennek a szentmisén, nem jelenti azt, hogy aktívan 
vesznek részt az egyházközség életében. Lehetetlen állapot az, amelyet több 
egyházközösségnél tapasztalható, ahol egyes érdekcsoportok (pl. 
néptáncegyüttesek, cserkészcsapatok, stb.) összesen kulturális központnak 
tekintik az egyházközséget. Az egyházközség által nyújtott lehetőségeket 
kihasználják, és élnek vele sokszor anélkül, hogy tevékenyen 
bekapcsolódnának az egyházközség HITéletébe! 

Továbbá, ismét csak szeretném hangsúlyozni azt, hogy a clevelandi magyar 
egyházközségek lehetőséget kaptak arra, hogy egyeztessenek egymás között, 
és megoldást találjanak az összevonásokra és az egyházközségek 
megmentésére. Azonban, közismert tény, hogy a szóban forgó 
egyházközségek tagjai, vezetőikkel együtt, nem beszélgettek egymással. Így, 
semmiféle jövőkép nem született, és mulasztásuk miatt, Lennon püspök úr 
kedvezőtlen döntést hozott. 

Amint látható, a ballépések sorozatának, a felek önző magatartásuknak, és a 
magyarok impotenciának köszönhető az, hogy a clevelandi ügy idáig jutott el 
és, hogy tanúk lehetünk egy magyar egyházközség zárásának. Álláspontomat 
ismét hangsúlyozni szeretném, hogy ez az eset elsősorban nem nemzeti 
kérdés, hanem hitbeli. Való igaz lehet az, hogy Msgr. Richard Lennon túlnyomó 
részben nemzeti egyházközségeket zárt be, de a magyarok esetében ez 
bennünket nem érdekel. Ami minket érint az, hogy a magyarok nem folytattak 

hitbeli tevékenységet egyházközségükön belül, de nem is igyekeztek ezen 
javítani, amikor tudták, hogy a helyzetük súlyos. 

A clevelandi eset valóságkép. Ezért felszólítom az észak-amerikai magyarokat, 
hogy térjenek vissza Szent István hagyatékához, és a magyar gyökerekhez. 
Magyarságunk, ahogyan azt Szent István ránk hagyományozta, Jézus 
Krisztusra épül, és keresztény lábakon áll. Isten nélkül, magyarságunk 
elpusztul, de Istennel tovább élni tud, ahogyan az már bebizonyosodott a több 
mint ezeréves magyar történelem viszontagságai alatt. Szervezzék át, és 
építsék újjá egyházközségeiket, hogy fiataljaink a keresztény magyarságot 
ismerjék meg. Így, reméljük, hogy hosszú éveken át, élő magyar hitközösségek 
lesznek, amelyek ápolni tudják keresztény magyar hagyományainkat. Isten 
áldd meg a magyart! 

Köszönettel és őszinte tisztelettel, 

Androvich Tamás, Plébános (Montreál) 

 
Váratlanul érte a kinevezés a kanadai bíborost  

Marc Ouellet bíboros a napokban sajtótájékoztatót tartott, amelyen kitért arra is, 
hogy a Szentatya a napokban kinevezte őt a Püspöki Kongregáció 
prefektusává. A bíboros elmondta: a kinevezés „meglepte" őt, de egyszerre 
érez örömöt és aggodalmat új tisztsége miatt. 

A sajtótájékoztatón a québeci érsek arról a 
felelősségről beszélt, amelyet új feladata 
jelent. A Püspöki Kongregáció 
prefektusaként többek között a Szentatyát 
látja el majd tanácsokkal a püspöki 
kinevezéseket illetően. „Ez nehéz és 
hatalmas felelősséget jelent az Egyház 
életében" – fogalmazott Ouellet bíboros. 

Újságírók azt a kérdést tették fel neki, nem 
álmodott-e mindig is arról, hogy a Római 
Kúriában dolgozzon, netán pápa is legyen. 
Ouellet így felelt: „Nem, nem erről álmodtam 

fiatalkoromban. Az álmom az volt, hogy misszionárius legyek." A bíboros tíz 
éven át misszionáriusként szolgált Dél-Amerikában és más helyeken, illetve 
szemináriumban tanított, mielőtt Rómába hívták, hogy tanítson az egyik ottani 
egyetemen – írja a CNA. 

„Meglep a kinevezés" – folytatta az érsek. „Nem hiszem, hogy valaha pápa 
leszek. Ez nem valószínű. Arra szeretnék figyelni, amit ez az új felelősség 
jelent számomra." Kijelentette azt is: nem fog újfajta eljárást kidolgozni. „A 
lehető legjobb embereket fogom püspöknek javasolni" – fogalmazott. 

„A pápa évek óta ismer engem. Úgy érzem, nagyon megbízik bennem, ezért 
tudja, hogy számíthat rám és én támogatni fogom őt. Akkor is támogattam őt, 
amikor nehezebb idők jártak" – tette hozzá. 
Marc Ouellet bíboros új tisztségében Giovanni Battista Re bíborost váltja a 
Püspöki Kongregáció élén. 


