
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 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$385. 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, augusztus 1-én a délutáni magyar misét 16 órakor egy vendég pap 
fogja tartani itt a St. Elizabeth templomban. Megértésüket és türelmüket 
köszönjük. 

� Augusztus 21-én, szombaton, d.u. 15 órától Szent István napi ünnepség lesz 
a Magyar Házban.  

� Kürnyék Róbert Atya, az új diákpapunk, első ottawai miséje Szent István 
ünnepén, augusztus 22-én, vasárnap, lesz d.u. 4 órától a templomunkban. 
Mindenkit szeretettel varunk erre Szentmisére! 

� 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 

Augusztus 1 Augusztus 8 Augusztus 15 Augusztus 22 

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

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 
Bevonulásra: 221 Egybegyűltünk, ó nagy Isten 
Felajánlásra: 150 Uram Jézus! Légy velünk, 
Áldozásra: 116 Imádlak, nagy istenség, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 189 Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR 

Amely napon hozzád kiáltok,  
hallgass meg engem, Istenem. 

 
ALLELUJA 

Alleluja. A fogadott fiúság Lelkét 
kaptátok, általa szólítjuk Istent 

Atyának.Alleluja. 
 
 

A szentmise olvasmányai 
Ter18, 20-32; 
Kol2, 12-14; 
Lk11, 1-13 

 
„ATYÁNK! SZENTELTESSÉK 

MEG A TE NEVED!” 
 
 

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

vagy http://www.omkk.tk 



Erdő Péter: A szegénység nem csak az anyagiaktól függ  

Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke José Manuel 
Barroso, az Európai Bizottság elnökének meghívására hétfőn, július 19-én részt 
vett és előadást tartott a brüsszeli Berlaymont épületben, a Bizottság székhelyén a 
vallási vezetők találkozóján. Az alábbiakban Erdő Péter beszédét olvashatják.  

Az idei évben különös figyelemmel foglalkozunk a szegénység problémájával. 
Öröm számomra, hogy az Európai Unió vezetői és a Katolikus Egyház képviselői 
között éppen ebben a témában kerül sor megbeszélésre. 

Küzdeni kell a szegénység ellen, de nem a szegény emberek ellen. Akkor tudjuk 
igazán komolyan venni ez a különbségtételt, és hatékonyan szembenézni a 
szegénység problémájával, ha világosan látjuk a mögötte rejlő mély antropológiai 
kérdést. 

Lehet ugyanis a szegénységet úgy megközelíteni, ahogyan azt a római jog egyes 
középkori magyarázói tették, akik szerint az volt szegény, akinek az összes 
vagyona nem érte el az ötven aranydukát értéket. Mai szóval: akinek nem volt a 
tulajdonában ötezer eurónál több anyagi érték. Ebből világosan látszik, hogy ez a 
szegénységnek rendkívül formalista megközelítése volt, amely a magántulajdon 
fogalmához kapcsolódott. 

Csakhogy az ember életéhez közvetlenül nem a tulajdonosi jogviszony meg a 
számokban kifejezhető értékek szükségesek, hanem a megfelelő élelmiszer, lakás, 
ruházat, a tiszta ivóvíz, a tiszta levegő, az egészségkárosító hatásoktól mentes 
környezet, és amennyire csak lehet, az egészség – fizikai és pszichikai értelemben 
egyaránt. És szüksége van az embernek szociális vonatkozásokra is, 
kapcsolatokra más emberekkel, őt elfogadó, szerető emberi közösségre. Ezért is 
volt szokás a szociális jótékonyság nagy szentjeinek életrajzában nem elsősorban 
azt hangsúlyozni, hogy az illető mennyi élelmiszert vagy adományt osztott ki, 
mennyi hajléktalant vagy beteget fogadott be, hanem sokkal inkább azt, hogy 
szerette a szegényeket. 

A nagy szociális ellátórendszerek sok országban egyre nehezebben teljesítik 
feladataikat, mégis bizonyítékai annak, hogy az európai társadalmak 
intézményesen is gondoskodni akarnak a leginkább rászoruló emberekről. Ám az 
intézményrendszer önmagában, még ha jól működik is, nem tudja teljesen pótolni a 
személyes szeretet kifejezését és azt, hogy a rászoruló ember is a mi 
közösségünkhöz, mintegy a mi családunkhoz tartozik. 

Egyházunk szociális tanítása szerint az emberiség és minden ember Isten 
szeretete folytán létezik. Ez az a szeretet, amely minket a másik ember 
elfogadására és szeretetére indít. Ezért van az, hogy Egyházunk – éppen a hit 
alapján – ma is igyekszik az önfeláldozó tevékenységre szociális területen, 
mégpedig nemcsak intézményes segítség, hanem személyes kapcsolatépítés és 
nevelés útján is. Az Egyház tehát olyan humanizmusra akarja felhívni a figyelmet, 
amely – Az Egyház társadalmi tanításának kompendiumát idézve – „megfelel Isten 
történelmi szeretettervének. Ez átfogó és szolidáris humanizmus, mely alkalmas rá, 
hogy olyan új társadalmi, gazdasági és politikai rendet eredményezzen, amely 
minden emberi személy méltóságára és szabadságára épül.” 

 

Türkmenisztán kormánya hivatalosan elismerte a Katolikus Egyházat  

Türkmenisztán mindössze száz katolikus hívőből álló helyi egyháza számára 
történelmi lépés, hogy az ország elismerte az Egyházat. Andrzej Madej, a közép-
ázsiai ország sui iuris missziójának elöljárója márciusban értesítést kapott a 

türkmén igazságügyi minisztériumtól és a vallásügyi tanácstól arról, hogy a 
Katolikus Egyház hivatalosan is jelen lehet a közéletben, az ezzel járó előnyökkel 
együtt.  

Antonio Lucibello érsek, Törökország és Türkmenisztán apostoli nunciusa július 17-
én kereste fel az országot, hogy találkozzon a külügyi és igazságügyi miniszterrel 
és kifejezze a Szentszék megelégedését és jóváhagyta a lépéseket. 

A volt szovjet köztársaság lakóinak száma ötmillió, 90 százalékuk muzulmán. A 
száz katolikus mellett harminc a katekumenek száma, illetve létezik egy magát a 
„keresztény hittel szimpatizálók”-nak nevező csoport. A türkmén katolikusok 
nagyrészt lengyel és német származásúak. Idáig a főváros, Ashgabat 
nunciatúrájának diplomáciai területén vettek részt a szentmisén, illetve 
magánlakásokban találkoztak. Türkmenisztánban két katolikus pap és egy 
diakónus tevékenykedik, egyetlen szerzetesnő sincs jelen az országban. 

Türkmenisztán, a többi közép-ázsiai országhoz hasonlóan, az első evangelizálás 
területe. Az országban nincsenek katolikus templomok, mivel azokat a szovjet 
rendszer lerombolta. A helyi egyház 13 évvel ezelőtt nyújtott be kérvényt a 
hatóságokhoz, amelyben kérte a hivatalos elismerést. Az igazságügyi minisztérium 
idáig ellenezte ezt, mivel megkövetelték, hogy a vallási közösségek élén türkmén 
állampolgár álljon.  

Andrzej atya a Fides nemzetközi missziós hírügynökségnek adott nyilatkozatában 
úgy fogalmazott: „Engedélyt kérünk a kormánytól, hogy felépíthessük missziónk 
első katolikus templomát. Idáig élő kövekből építettük az egyházat, most 
szeretnénk egy templomot is felépíteni.” A keresztény közösség kéri továbbá, hogy 
visszakaphassa az egyetlen örmény templomot, amely túlélte a szovjet rezsimet, és 
amely az ország nyugati részén, a Kaszpi-tenger partján, Türkmenbasiban 
található, és rendkívül rossz állapotban van. Szintén visszakérnek egy olyan kis 
kápolnát, amit bárrá alakítottak át. Türkmenisztán a Kaszpi-tenger jobb partján 
fekszik, Kazahsztánnal, Üzbegisztánnal, Afganisztánnal és Iránnal határos. 

 

A legidősebb kort megért pápák: XVI. Benedek a hetedik  

Anura Gurugé informatikai szakértő, író, a pápák és a katedrálisok történetének 
kutatója kimutatást tett közzé az utóbbi hatszáz év legidősebb pápáinak életkoráról. 
A statisztika szerint XVI. Benedek a hetedik legidősebb pápa az 1400-as évektől. 
Az első helyet XIII. Leó foglalja el, aki 1903-ban, 93 éves korában hunyt el. 

Azért tanulmányozta kizárólag az elmúlt hat évszázadot, mert a korábban élt 
pápákról sok esetben megbízhatatlan adatok állnak rendelkezésre. Az általa 
készített statisztika azt is kimutatja, hogy a pápák mennyi ideig töltötték be Péter 
utódának szolgálatát: e vizsgálat szerint IX. Piusz áll az első helyen; 1846 és 1878 
között, 31 évig volt a katolikus egyház feje, mely időszak életének mintegy 
egyharmad részét töltötte ki.  

A hosszú élet a péteri szolgálat esetében szorosan összekapcsolódik a spirituális 
jellemzővel is. Ennek kapcsán 2008 novemberében így szólt XVI. Benedek pápa: a 
tiszteletet érdemlő idős kor nemcsak a hosszú életet jelenti, hanem a bölcsességet, 
a tiszta létet, melyet nem bélyegez meg a rosszindulat… A világ szerencsésnek 
tartja azt, aki hosszú életkort él meg, viszont Isten a szív jóságát nézi mindenek 
előtt ahelyett, hogy a kort figyelné. A világ nagyra értékeli a bölcseket és a tanult 
embereket, Isten azonban elsősorben a kicsinyeket szereti. Isten az igaz 
bölcsesség, mely nem öregszik meg sohasem. Ő a valódi gazdagság, mely nem 
veszti el értékét. Ő a boldogság, melyre minden ember szíve mélyén vágyik, hívta 
fel a figyelmet a Szentatya. 


