
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 Krisztek István és 
Anna lelkiüdvéért ajánljuk fel.  

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$355, Clergy Support (Diákpap) $250, gyűjtés az árvízkárosultaknak $200. 
Isten fizesse meg! 

� Az elmúlt hetekben, külön gyűjtést szerveztünk a magyar árvízkárosultakért. 
Ez az árvízkárosultak megsegítésére szervezett gyűjtés befejeződött. Az 
ottawai magyarok - beleértve sok-sok olyan adakozó honfitársunkat is, akik 
nem látogatják sem a katolikus, sem a református közösséget - közel 
$10,000 gyűjtöttek. Ebből $7,247 adomány érkezett a katolikus 
közösséghez, és $2,650 a református közösséghez. A katolikus 
közösséghez érkezett adományokat a magyarországi Katolikus Karitász 
segélyszervezetéhez fogjuk eljuttatni a jövő hét folyamán a többi kanadai 
katolikus közösség által gyűjtött adományokkal együtt. A református 
közösséghez érkezett adományok pedig az Ökumenikus 
Szeretetszolgálathoz lesznek eljuttatva ugyancsak a jövő hét folyamán. 
Nagylelkű adományaikat Isten fizesse meg! 

� Amint ismeretes, Don Atya éppen az általunk szervezett magyarországi 
útján, míg Tamás Atya megérdemelt nyári szabadságán lesz távol az 
elkövetkező pár hétben így a misék külön szervezést igényelnek. A jövő 
héten, azaz július 25-én a délutáni magyar misét 16 órakor egy vendég pap 
fogja tartani itt a St. Elizabeth templomban. Az augusztus 1-ére eső mise 
részleteit pedig jövő héten közöljük. Megértésüket és türelmüket köszönjük. 

� 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 25 Augusztus 1 Augusztus 8 Augusztus 15 

16:00 Mise idopontját 
még pontosítjuk 

12:30 12:30 

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

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 223 Hozzád sóhajt a lélek, Urunk, 
Felajánlásra: 152 Ó Jézus, emlékezni rád, 
Áldozásra: 139 Ó uram, nem vagyok én méltó, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 195 Te vagy földi életünk 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR 

Uram, ki lakhat, a te hajlékodban? 
 

ALLELUJA 
Alleluja. Boldogok, akik jó szívvel fogadják 

Isten igéjét, és állhatatosságukkal 
gyümölcsöt teremnek. Alleluja. 

 
 

A szentmise olvasmányai 
Ter18, 1-10a; 
Kol1, 24-28; 
Lk10, 38-42 

 
„MÁRIA A JOBBIK RÉSZT 

VÁLASZTOTTA!” 
 

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 



Erdő Péter bíboros újabb kinevezést kapott a Szentatyától 

XVI. Benedek pápa megerősítette Erdő Péter bíboros kinevezését az 
Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció tagjaként, amiről június 28-án kelt 
levelében Antonio Cañizares Llovera bíboros, a testület prefektusa értesítette a 
főpásztort. 

A magyar prímás az Apostoli Szentszék öt központi hatóságának, e 
kongregáción kívül még a Katolikus Nevelés Kongregációja, a legfelsőbb 
bíróság feladatát ellátó Apostoli Szignatúra, az alkotmánybírósági funkciókat 
betöltő Pápai Törvénymagyarázó Tanács és a Kultúra Pápai Tanácsa szavazati 
joggal rendelkező tagja. A bíboros az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 
munkájában 2005. január 24-e óta vesz részt. 

Mint neve is mutatja, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció két hatóság 
egyesítéséből jött létre. A nagymúltú Rítuskongregációt VI. Pál pápa 1969. 
május 8-án átalakította. Leválasztotta belőle a Szenttéavatási Ügyek 
Kongregációját, a fennmaradó részt pedig Istentiszteleti Kongregációnak 
nevezte. A Szentségi Kongregációt viszont X. Piusz pápa külön szervként 
hozta létre 1908. június 29-én. E két utóbbi intézményt azután VI. Pál pápa 
1975. július 11-én egyesítette. II. János Pál pápa 1984. április 5-én ismét 
szétválasztotta őket, elkülönítve az inkább liturgikus- kultikus és a túlnyomóan 
jogi, fegyelmi teendőket. A Pastor bonus kezdetű apostoli rendelkezéssel 
azután újra egyetlen kongregáció lett a kettőből, s így a megszentelői feladat 
gyakorlásával kapcsolatos témakör újra egy kézbe került. 

A kongregáció illetékessége – tiszteletben tartva a Hittani Kongregáció jogkörét 
– liturgikus téren kiterjed mindarra, ami az Apostoli Szentszékre tartozik a 
liturgia szabályozása, előmozdítása, valamint a szentségek terén. Gondoskodik 
a liturgikus szövegek összeállításáról, felülvizsgálja a helyi vagy rendi liturgikus 
könyveket, fordításokat; foglalkozik az ereklyék, a védőszentek témakörével, s 
basilica minor címet adományoz; felügyel a szentségkiszolgáltatás liturgikus és 
kánoni fegyelmére, valamint a népi vallásos gyakorlatokra. Szentségi téren az 
egyes szentségekkel kapcsolatos problémák tartoznak rá, így például 
felmentések a szentelési szabálytalanságok és akadályok, a házasságkötési 
forma alól, a házasságok utólagos érvényesítése stb. 
A kinevezés a bíboros eddig betöltött feladatait nem érinti. 

 
A vallásszabadság a béke útja – közzétették a 2011-es béke világnap 
témáját  

Ezt a témát választotta XVI. Benedek pápa a béke világnapjára, amelyet január 
1-jén ünneplünk 44. alkalommal. Az emléknap témája jövőre a 
vallásszabadságot emeli ki, amelyet a világ számos részén korlátoznak vagy 
elutasítanak különböző módokon: a diszkriminációtól a kirekesztésig, továbbá a 
vallási kisebbségek elleni erőszakig. 

A vallásszabadság korlátozásának kifinomultabb módjai közé tartozik a 
kulturális szinten, valamint a közéleti és politikai részvétel szférájában történő 
hátrányos megkülönböztetés. 

A vallásszabadság minden ember egyenlő és vele született méltóságában 
gyökerezik, a változatlan igazság keresésére törekszik, tehát jogosan 
nevezhető a szabadságok szabadságának. Akkor valósul meg hitelesen, 

amikor az igazság kereséseként élik meg. Alapvető kritériumot jelent a vallás 
és megnyilatkozási formáinak megkülönböztetéséhez. Hiteles meghatározása 
mély értelmet ad ennek az alapvető emberi jognak, kitágítja az emberiség 
távlatait és az ember szabadságát. Lehetőséget nyújt az önmagunkkal, a 
másokkal és a világgal való mély kapcsolat létrehozásához. 

A II. Vatikáni Zsinat a Dignitatis humanae nyilatkozatban is foglalkozott ezzel a 
kérdéssel: „Isten törvényének részesévé teszi az embert, aki így az isteni 
gondviselés szelíd irányítása alatt egyre tökéletesebben megismerheti a 
változatlan igazságot. Ezért mindenkinek kötelessége s következőleg joga is a 
vallási kérdésekben az igazságot keresni, hogy alkalmas eszközök 
igénybevételével okosan kialakíthassa magában a lelkiismeret helyes és igaz 
ítéleteit.” (DH 3.) 

Az Istenbe vetett hit mint alapvető emberi jog előfeltétele az átfogó emberi 
fejlődésnek és a közjó, valamint a béke előmozdításának a világban. A béke 
világnapjának témája a béke útjának beteljesítését képviseli, amelyre XVI. 
Benedek számos alkalommal felhívta az emberiség figyelmét. „Elfogadhatatlan 
– hangsúlyozza a pápa –, hogy a hívőknek meg kellene tagadniuk önmaguk 
egy részét, hitüket  azért, hogy aktív állampolgárok lehessenek. Sohasem kell 
Istent megtagadni ahhoz, hogy az ember élvezze saját jogait. Az ember 
személyiségét nem lehet széttördelni, nem választható szét attól, amiben hisz, 
mivel hitének hatása van életére és személyiségére.”  
 

A boldog élet titka az Isten- és az emberszeretet  

Isten és a felebarát szeretete a boldog élet kulcsa – fogalmazott Benedek pápa 
az Úrangyala-imádság alkalmával mondott beszédében vasárnap Castel 
Gandolfóban. Ez a kettős parancs nem „elvont elmélet", hanem „konkrét 
feladat" minden hívő számára. 

A pápa azt is hangsúlyozta, hogy az Istenszeretet nem választható külön a 
felebaráti szeretettől. A keresztény ember „felebarátja" pedig mindig éppen az, 
akinek segítségre van szüksége, különösen a társadalom peremére szorultak – 
utalt a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló evangéliumi történetre. 

A szamaritánus, aki gondoskodott a kirabolt és félholtra vert emberről, 
valójában idegen volt abban a kultúrában, a pap és a levita pedig elment 
mellette, talán az előírásokra gondolva, hogy a vérrel való érintkezés 
beszennyezné őket. Ennek a példabeszédnek ezért arra kell ösztönöznie 
bennünket, hogy formáljuk át gondolkodásunkat Krisztus logikája szerint, amely 
a szeretet logikája: Isten szeretet, és ha őt imádjuk, az azt jelenti, hogy 
testvéreinket őszinte szeretettel és nagylelkűséggel szolgáljuk – fogalmazott a 
pápa. 

A Szentatya emlékeztetett Szent Benedek, Európa védőszentjének vasárnapi 
liturgikus ünnepére. A rendalapító „a szerzetesség  atyja és törvényalkotója" 
volt – fogalmazott a pápa. VI. Pál pápa 1964. október 24-én nyilvánította Szent 
Benedeket Európa védőszentjévé, s ezzel elismerte azt a csodálatos munkát, 
amelyet a rendalapító az európai civilizációért végzett – emlékeztetett a pápa. 

Az AsiaNews tudósítása szerint a pápa végezetül a Szűzanyának ajánlotta a 
nyári szünet idejét, s azért fohászkodott, hogy „szívünkben ne tévesszük szem 
elől Isten Igéjét és rászoruló embertársainkat".  


