
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 Nagy Márta és Dezső kérésére Raeli Sebastiana 
lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$430, közösségnek $130. Isten fizesse meg!  

� A múlt heti misén adtuk át Father Donnak a nyári, magyarországi útjára 
gyűjtött összeg második felét, $705. A Karácsonykor átadott $1,000-ral 
együtt így a teljes támogatás Father Don útjára elérte az $1,705-t. Isten 
fizesse meg mindenkinek a bőlelkű adakozást. 

� A múlt heti képviselőtestületi gyűlés végkövetkeztetése az volt, hogy 
Közösségünk csak odaadó és fegyelmezett adakozás mellett tudja 
megengedni az új magyar pap 3 éves ellátását. További részleteket ez 
ügyben a jelölt személyének véglegesítése után közlünk. 

� 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. 

� 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 

Február 7 Február 14 Február 21 Február 28 

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

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 223 Hozzád sóhajt a lélek, 
Felajánlásra: 150 Uram Jézus! Légy velünk, 
Áldozásra: 134 Üdvözlégy, Krisztusnak drága szenteste, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 189 Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, 

 
Zsoltár 

Ajkam hirdeti, igazságodat, Uram. 
 

ALLELUJA 
Az Úr küldött engem, hogy a szegényeknek 
örömhírt vigyek, és a bűn rabjainak szabad 

életet hirdessek. 
 
 

A szentmise olvasmányai 
Jer1,4-5. 17-19; 
1Kor13, 4-13;  

Lk4, 21-30 
 

EGY PRÓFÉTA SEM KEDVES  
A MAGA HAZÁJÁBAN! 

 

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

 



Papi találkozó Kassán  

A Kassai Főegyházmegye magyar anyanyelvű papjai Pásztor Zoltán püspöki 
helynök meghívására Kassán találkoztak 2010. január 29-én.  

A papok a Szent Mihály-kápolnában közösen bemutatott szentmise után a Szent 
Gellért Lelkipásztori és Oktatóközpontban üléseztek, hogy ott az újesztendő új 
kihívásaival foglalkozzanak. Többek között szó esett a Papság Évének 
folytatásáról, a Kultúra Évéről, egy közös papi zarándoklatról Magyarországra Alojz 
Tkáč érsekkel, valamint egy esetleges közös szentföldi zarándoklatról. Legközelebb 
február 11-én találkoznak ugyanott a főegyházmegye főpásztorával, hogy 
személyesen elmondják neki a lelkipásztorkodást érintő meglátásukat és az azzal 
összefüggő kívánalmaikat. 

A pápa a házasságok semmissé tételének megkönnyítése ellen  

XVI. Benedek pápa a házasság felbonthatatlanságát hangsúlyozta, és kifejezte: 
ellenzi a házasságok „minden áron való" semmissé tételének laza gyakorlatát. Az 
egyházjog, nem pedig az érintettek személyes hangulata kell, hogy mérvadó legyen 
a férfi és nő házassági kötelékének egyházi érvénytelenítésekor. A Szentatya a 
Rota Romana dolgozóinak tartott kihallgatás alkalmával pénteken beszélt e 
témáról. A kihallgatást az új bírósági évad megnyitása alkalmából tartották.  

Az érvénytelenítési eljárás során a személy javát nem lehet egyházjogi állapotától 
függetlenül szemlélni – hangsúlyozta a pápa. Ez a szempont érvényesül az áldozás 
engedélyezésénél is. Látszólagos, igazságosságot és szeretetet nélkülöző 
megoldás lenne egy katolikust egyházjogi helyzetétől függetlenül a 
szentáldozáshoz engedni. Az egyházjog szerint az elvált és újraházasodott 
személyek nem járulhatnak szentáldozáshoz. Ebben az esetben fennállna a 
veszély, hogy az érintettek az igazsággal „objektív ellentétben” élnék meg 
személyes helyzetüket. 

A világörökség részévé tennék a csíksomlyói búcsút  

A magyarok legnagyobb zarándokhelyét az UNESCO kulturális örökségeinek 
listájára javasolja Kelemen Hunor romániai kulturális miniszter. 

Péter Artúr ferences szerzetes, rendházfőnök a Duna Televíziónak elmondta: 
örülnek a kezdeményezésnek, továbbá felhívta a figyelmet az ún. Somlyó 
rendezési tervre, amely ha megvalósul, „akkor az ideérkező zarándokok nem a 
zsúfoltan forgalmas út mellé érkeznek meg, hanem egy szép, több száz férőhelyes 
parkolóba, ahol ízléses táblák és kedves idegenvezetők jeleznék, hogy melyik 
sétányon kell elindulniuk". 

Hargita megye Műemlékvédelmi Hivatalában különben 394 műemlékobjektumot 
tartanak nyilván. Ezek 75 százaléka szakrális műemlék. A több évszázados székely 
templomok az Árpád-kori templomok maradványait is őrzik. 

„Az Árpád-kori templomok jelentős része ma nem látható. Be vannak építve, el 
vannak falazva, többnyire a hajófalak még valamennyire láthatók, hozzáférhetők. A 
szentélyek például mind a padló alatt vannak. Gyakorlatilag nincs olyan Árpád-kori 
templomunk, ami a maga épségében állna. Viszont ezeknek a régi templomoknak 
különböző részei ma is megvannak. Ott vannak a templomok belsejében, padlói 
alatt, falaiban" – hangoztatta Botár István régész. 

XII. Piusz pápa titkos zsidómentő hálózata  

A H2oNews katolikus multimédiás hírszolgálat a közelmúltban exkluzív interjút 
sugárzott a 97 éves Giancarlo Centionival, aki az utolsó élő szemtanúja volt annak 

a titkos hálózatnak, amelyet XII. Piusz pápa hozott létre a II. világháború alatt, hogy 
zsidókat mentsen meg a náci üldözéstől. 

„A hálózat útleveleket és pénzt adott zsidó családoknak, akik így el tudtak 
menekülni" – mondja Centioni, aki tábori lelkészként működött 1940 és 1945 között. 
„A pénzt és az útleveleket Anton Weber, a hálózat egyik vezetője szerezte és ő is 
adta át azoknak, akiknek szükségük volt erre" – folytatta Centioni. Az iratok és a 
pénz a vatikáni államtitkárságról származott, XII. Piusz tudtával és utasítására. 
Centioni szerint több száz zsidó tudta, hogy „XII. Piusz támogatja őket általunk, 
papok által, a Rafael szövetség és a Rómában élő német verbiták által". 

Centioni vallomását a New York-i zsidó Gary Krupp által alapított Pave the Way 
Foundation fedezte fel és elemezte. A pap által elmondottakat az is megerősíti, 
hogy a száműzött lengyel kormány kitüntetést adományozott neki. Ezenkívül 
számos köszönőlevelet kapott zsidóktól, többek között olyanoktól, akiknek sikerült 
vatikáni útlevéllel az Egyesült Államokba utazniuk – írja a SIR. 

A denveri érsek a Sátán térnyeréséről és a győzelem esélyéről  

„Kudarcos, zavaros időket élünk, mégpedig azért, mert nem fogjuk fel, hogy van 
ellenségünk. Pedig ellenségünk a Sátán, és sok ellenségünk van a világban is" – 
figyelmeztetett Charles J. Chaput egy római konferencián tartott beszédében. 

A római Emmanuel közösség és a Redemptor Hominis Pápai Lelkipásztori Intézet 
által szervezett Papok és világiak küldetése című konferencián az amerikai érsek 
egy protestáns lelkipásztor gondolatát idézte: „Úgy prédikálunk, mintha nem volna 
ellenségünk”. Hozzátette: „Fontos, hogy megértsük: harc folyik, valóban szellemi 
küzdelem idejét éljük, és azt hiszem, az egyház valahogy megfeledkezett erről. 
Fontos, hogy ráébredjünk: a Gonosz létezik, a Sátán valóságos személy."  

A CNA hírügynökség kérdésére, hogy hol lehet tetten érni a Gonosz jelenlétét a 
társadalomban, az érsek így válaszolt: „Amerikában az egyik legmarkánsabb 
megnyilvánulása az észrevétlenül mindenhová beférkőző, csábító internetes 
pornográfia, amely életeket tesz tönkre, mégis alig beszélünk arról, hogyan lehetne 
védekezni ellene. Ha az ember szót emel a pornográfia vagy más, nyilvánvalóan 
romboló jelenség ellen, mindjárt társadalomellenesnek, szólásszabadság-
ellenesnek bélyegzik."    

Chaput a válást és a házasság újradefiniálását is a Sátán térnyerésének nevezte. 
„Minden statisztika azt mutatja, hogy ép testű-lelkű utódok férj és feleség stabil 
kapcsolatából születnek, mégsem lehet ezt ma kiejteni anélkül, hogy szabadság- és 
igazságellenesnek ne bélyegeznék az embert. Olyan alapvető emberi értékek, mint 
a tisztaság és a családi élet, az emberek szemében idejétmúltnak tűnnek a sok 
hazugság, a Gonosz szemfényvesztése következtében. Még a katolikusok sem 
mernek kiállni az igazság mellett; félünk, hogy régimódinak tartanának."  

A küzdelem sikerére vonatkozó kérdésre az érsek így felelt: „Úgy vélem, sok 
nagyon jó kezdeményezésünk van, jól küzdünk, de a társadalmi életben, kultúrában 
sok csatát veszítünk. Ugyanakkor – tette hozzá – minden egyes megtérés komoly 
győzelem, mert nem közösségileg üdvözülünk. Mindenki egyénileg üdvözül, és 
Isten ellenségének, a Sátánnak az tetszik, ha az emberek egyénileg hűtlenné 
válnak istengyermekségükhöz. Ezért valahányszor megtérünk és elfordulunk a 
bűneinktől, csatát nyerünk. Sok győzelmünk van, nem hiszem hát, hogy teljes 
társadalmi rétegek meghódítása jelentené a sikert; inkább az, ha egy-egy embert 
meg tudunk nyerni, hogy hűségesen, odaadóan kövesse Isten hívását az életében 
– fogalmazott Chaput érsek. 


