
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 két héttel ezelőtti nagylelkű adományokért. 
Perselypénz $360, Clergy $35, borítékokért $10, Rev. Tuorinak $50. 
Isten fizesse meg!  

� Január 30-án, szombaton, vacsorával egybekötött Farsangi Bált rendez 
az Ottawai Magyar Kórus a Magyar Házban. Zenét a Kardinál együttes 
szolgáltatja. Belépő felnőtteknek $25, gyermekeknek $12.50. Részvételi 
szándékukat január 28-ig a 613.736.1834 valamint a 613.692.1211 
telefononszámon jelezzék. 

� Február 13-án, szombaton, vacsorával egybekötött Valentin Bál lesz a 
Magyar Házban. Zenét a Kardinál együttes szolgáltatja. Belépő tagoknak 
$20, nem tagoknak $25. Részvételi szándékukat, kérem előre jelezzék. 

� Február 27-én, szombaton, Családi Farsangi Bál lesz a Magyar Házban. 
Programon szerepel a táncház és a jelmezverseny gyerekeknek.  
Belépő $5. 

� A múlt heti Nemzetek Miséjén a Magyar Közösséget rekordnak számító 
26 résztvevő képviselte. Köszönjük minden résztvevő honfitársunknak a 
megjelenést.  

� 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. 

AA zz  OO tt ttaaww aaii   MMaa ggyy aarr   KK aattoo ll ii kkuu ss   KKöö zz öö ssss éé gg  ÉÉ rrtt ee ss íí tt őő jj ee   
2010. január 17. – ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP – 1017. szám 

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

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

 

MISEREND 

Január 24 Január 31 Február 7 Február 14 

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

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 43 Az isteni gyermeket, 
Felajánlásra: 18 Az Ige megtestesült Názáretben 
Áldozásra: 118 Krisztus teste és szent vére, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 41 Ó szép Jézus’ 

 
Zsoltár 

Hirdessétek minden népnek, mondjátok el 
az Úr csodás tetteit. 

 
ALLELUJA 

Az evangéliumban Isten meghívott 
minket, hogy Urunk Jézus Krisztus 
dicsôségébôl részt adjon nékünk. 

 
 

A szentmise olvasmányai 
Iz62, 1-5; 

1Kor12, 4-11;  
Jn2, 1-11 

 
 

TEGYETEK MEG MINDENT, AMIT 

CSAK MOND! 

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

 



Vértanú leszármazottja az új kanadai püspök  

Január 13-án a torontói Szent Mihály székesegyházban püspökké szentelték a 
vietnami származású Vincent Nguyent. A 43 éves főpásztor Kanada 
legfiatalabb s egyben első színes bőrű katolikus püspöke. 

„A papságra egy életen át készülünk. A püspöki tisztségre szóló meghívás 
viszont mindig meglepetés, arra nem készül az ember. A püspöki tisztségben a 
Szentatyához és az apostolutódokhoz való kötődés válik nyilvánvalóvá. 
Lenyűgöző élmény, amikor az ember e kétezer éves hagyomány részesévé 
válik. Maga Isten hív meg, szóval óriási misztérium az egész" – mondta az új 
püspök, aki 1984-ben, tizenhat éves korában egy halászhajó fedélzetén 
menekült el Vietnamból.  
Nguyen püspök ükapját, Joseph Can Nguyent, aki a családból elsőként vette 
fel a kereszténységet, 21 éves korában letartóztatták, majd kivégezték a 
hitéért. „A történet apáról fiúra szállt a családban. Egy folyóban álló oszlophoz 
kötözték, és várták a dagályt. Időnként megkérdezték, hajlandó-e már 
megtagadni a hitét. Mindig nemmel felelt, végül megfulladt. A császár félt a 
keresztényektől, akik nem imádták őt – mondta a püspök. – Néha viccből azt 
szoktam mondani, hogy unom már ezt a történetet, mert ha otthon valami 
csínytevésen értek, mindig megkaptuk, hogy viselkedjünk úgy, ahogy egy 
vértanú leszármazottjához illik. Kissé nyomasztó volt ez, de minél idősebbek 
lettünk, annál többre értékeltük őseink hitét, amit életük árán adtak tovább 
nekünk" – idézi a főpásztort a kanadai nationalpost.com internetes lap.   
 

Több mint félmillióan foglaltak jegyet a torinói lepel kiállítására  

A Krisztus halotti lepleként számon tartott ereklyét április 10. és május 23. 
között állítják ki a torinói székesegyházban. A leplet a 2000-es szentév óta 
most láthatják először a látogatók, mégpedig a 2002-es restauráláskor megújult 
formájában. 

A felújítás során eltávolították a lepelről az 1532-es chambéry-i tűz nyomait és 
más foltokat, valamint az 1534-ben hozzáadott szegélyt, és modernizálták az 
ereklye tartószerkezetét is. 

A Torinói Egyházmegye hivatalos adatai szerint a szentévben több mint 
egymillióan tekintették meg a 72 napig kiállított leplet. Idén a kiállítás csak 44 
napig tart majd, de a Libero című olasz újság híradása szerint már 
hatszázezren foglaltak rá jegyet. XVI. Benedek pápa a tervek szerint május 2-
án látogat Torinóba – írja a CNA.  

„A leplen látható kép arra késztet, hogy az emberek fájdalmáról elmélkedjünk, a 
szenvedésről, amelyre sokszor szavakat sem találunk – fogalmazott a 
kiállításról szóló üzenetében Severino Poletto bíboros, torinói érsek 
(képünkön). – A lepel minden érdeklődő számára nagy lehetőséget ad, hogy 
jobban megismerje és megszeresse saját magát, testvéreit és az Úr Jézus 
Krisztust." 

A kiállítás alatt minden reggel 7 órakor szentmisét mutatnak be a 
székesegyházban; az Oltáriszentséget is kihelyezik egy kápolnában, és több 
papnál lehet szentgyónást végezni. Az előzetesen bejelentkezett látogatók este 
8 óráig látogathatják a székesegyházat.  

Papokat közösített ki a katolikus egyház  

Három papot és egy diakónust közösített ki a római katolikus egyház 
Szlovákiában, mert az illetők kétségbe vonták az egyházi tanítást, illetve 
püspökeiket - jelentette be a Szlovák Püspöki Konferencia (KBS).Jozef 
Kováčik, a KBS szóvivője szerint az eretneknek nyilvánított négy pap közül 
ketten a pozsonyi, ketten pedig a nagyszombati egyházmegye tagjai voltak. 
A most kiközösített papok a közlemény szerint tavaly decemberben levélben 
szólították fel a pozsonyi érseket és az összes szlovák püspököt, hogy 
tegyenek nyílt hitvallást egy általuk megszövegezett hitvallási formula” szerint. 
Egyebek között azt kérték a püspököktől, hogy ítéljék el a homoszexualitást, a 
szabadkőművességet, a mágiát és más, általuk bűnösnek minősített 
jelenséget. Miután a püspökök kérésüket nem teljesítették, egy újabb levélben 
az "igaz hit elhagyásával" vádolták meg az egyházi elöljárókat, s azt állították, 
hogy "jogtalanul bitorolják hivatalukat". 

Levelüket a papok a pápának is megküldték, s egyben bejelentették, hogy 
ezentúl egyenesen a pápának rendelik alá magukat. 

Stanislav Zvolenský pozsonyi, valamint Róbert Bezák nagyszombati érsek 
nyilatkozataikban veszélyesnek, az igaz katolikus hittel ellentétesnek 
minősítették a papok nézeteit, és megállapították a kiközösítés tényét. 

A pozsonyi sajtó szerint a négy pap kiközösítésének legfőbb oka az, hogy 
nyíltan bírálták a katolikus egyházban uralkodó mai állapotokat. 

 
Életige – 2010. január (Chiara Lubich) 

„Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni, és ők az Ő népe 
lesznek, és maga Isten lesz velük.” (Jel 21,3) 

Isten igéje ebben a hónapban megszólít bennünket: ha a népéhez akarunk 
tartozni, hagynunk kell, hogy Ő közöttünk éljen. De hogyan lehetséges ez? Mit 
tegyünk, hogy már itt a földön megízleljük azt a végtelen örömet, amely Isten 
látásából fakad? 
Pont ezt nyilatkoztatta ki Jézus, éppen ezért jött: részesíteni akart bennünket 
abban a szeretetben, amely az Atyához fűzi Őt, hogy mi is az Ő szeretet-
életüket éljük. Mi, keresztények már mostantól kezdve élhetjük ezt a mondatot, 
és Isten közöttünk lehet. Azonban – ahogy az egyházatyák is megerősítik – 
vannak bizonyos feltételei ennek. Nagy Szent Bazil szerint Isten akaratát kell 
követnünk; Aranyszájú Szent János szerint úgy kell szeretnünk, mint Jézus; 
Studita Szent Teodor a kölcsönös szeretetben látja ezt a feltételt; Origenész 
pedig azt mondja, hogy a gondolatok és az érzelmek egysége által juthatunk el 
a szív egységére, „mely jelenvalóvá teszi közöttünk Isten Fiát”. 

Jézus tanításából megtudjuk, mit kell tennünk annak érdekében, hogy Isten 
közöttünk lakjon: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (vö. Jn 
13,34) A kölcsönös szeretetben rejlik Isten jelenlétének a titka. „Ha szeretjük 
egymást, bennünk marad az Isten” (1Jn 4,12), mert „ahol ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” – mondta Jézus (Mt 
18,20). 


