
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 Roik Mária kérésére Horváth Istvánné és Mezőfényi 
József lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$425, Clergy $155. Isten fizesse meg!  

� 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 14 Február 21 Február 28 

12:30 12:30 12:30 

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 257 Örvendezzünk, jertek, 
Felajánlásra: 152 Ó Jézus, emlékezni rád, 
Áldozásra: 134 Üdvözlégy, Krisztusnak drága szenteste, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 189 Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, 

 
Zsoltár 

Angyalaid előtt zsoltárt énekelek, 
magasztallak téged Istenem. 

 
ALLELUJA 

Kövessetek engem, mondja az Úr, és én 
emberek halászává teszlek titeket. 

 
 

A szentmise olvasmányai 
Iz6, 1-2a. 3-8; 

1Kor15, 3-8. 11;  
Lk5, 1-11 

 
 
 

EVEZZ A MÉLYRE! 
 

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

 



Pápai üdvözlet a téli olimpia résztvevőinek  

XVI. Benedek pápa Michael Miller vancouveri érseknek küldött levelében 
üdvözletét küldte a Kanadában megrendezendő XXI. téli olimpiai játékok 
sportolóinak, szervezőinek és önkénteseinek. 

A sport nagy mértékben hozzájárulhat a népek, nemzetek együttéléséhez, 
valamint a szeretet új civilizációjának felépítéséhez – fogalmazott a Szentatya a 
Vatikán által február 4-én, csütörtökön nyilvánosságra hozott üzenetben. 
Levelében XVI. Benedek külön köszöntötte a téli paralimpia résztvevőit. 

A 2010. évi téli olimpia eseményeire február 12. és 28. között kerül sor a 
kanadai Vancouverben és a közeli Whistlerben. Az idei téli paralimpiai 
játékokra pedig március 12. és március 21. között kerül sor.  
A pápa különösen kiemelte a „More than Gold” – „Több mint arany” 
ökumenikus kezdeményezést, mely az anyagi hozzájáruláson kívül a sportolók, 
vendégek, önkéntesek lelki támogatását vállalta fel. 

Ďurčo Zoltán a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke  

Február 1-től Ďurčo Zoltán érsekújvári esperes plébános lett a Nyitrai 
Egyházmegye új püspöki helynöke. Az öt évre szóló megbízatás az 
egyházmegyében élő mintegy ötvenezer katolikus magyar hívő lelkipásztori 
ellátására szól. 

Az új püspöki helynök elmondta: elődje, Ján Pristač, korára való tekintettel, 
lemondott, ezután kérte fel őt a tisztségre Viliam Judák megyéspüspök, akit 
ezentúl helynökként fog segíteni munkájával. 

Kanadai püspökök az emberkereskedelem ellen  

A február 12-én Vancouverben megkezdődő téli olimpiai játékok fontos 
sporteseményt jelentenek, ugyanakkor lehetőséget nyújtanak bizonyos 
nemzetközi bűnszervezeteknek. Az emberkereskedelem évente 2,4 millió 
embert érint világszerte, közülük 1,3 millióan szexuális visszaélés áldozatává 
válnak. 

Az Avvenire című olasz katolikus napilap szerint Kanadában számos 
bennszülött nő és fiatal lány tűnik el nyomtalanul otthonából. Az ország 
püspökei attól tartanak, hogy az olimpiai játékok, a sporthoz kapcsolódó 
turizmus álcájával, kiváló alkalmat nyújtanak az illegális szervezeteknek, hogy 
tovább szélesítsék hálózatukat.  

Az egyházi vezetők nagyobb elkötelezettségre buzdítják a katolikusokat és 
minden keresztényt: támogassák azokat a szervezeteket, amelyek az 
emberkereskedelem áldozatainak megsegítésével foglalkoznak. A kormányok 
feladata, hogy megfelelő nevelési programokat, oktatási terveket dolgozzanak 
ki, különös tekintettel a nők elleni erőszak megelőzésére – írják január 27-én 
közzétett körlevelükben a kanadai püspökök.  

Kínaiak internetes evangelizációja  

A hit és az evangelizáció iránt érdeklődők a világ bármely pontján 
bekapcsolódhatnak a hongkongi székhelyű Online Evangelizációs Iskola angol 
és kínai nyelvű internetes kurzusába, amely az evangelizáció elméletét és 

gyakorlatát ismerteti. Januárban újabb végzősök kaptak bizonyítványt a 
kétéves virtuális kurzus elvégzéséről. 

Az Online Evangelizációs Iskolát Giovanni Giampietro, a Pápai Missziós Intézet 
tagja indította egy ifjúsági közösséggel együtt 2005-ben. Az iskola az 
evangelizáció különböző formáira képez katolikusokat és más keresztény 
felekezetű érdeklődőket, de a jövőben nemhívők számára is kínál majd 
internetes programokat. Az ingyenes virtuális tanfolyam előadásvázlatokat, 
PowerPoint segédleteket, olvasmányokat tartalmaz. A kurzus folyamán a 
hallgatók kínai és angol nyelvű csetszobákban oszthatják meg egymással a 
hittel és az evangelizációval kapcsolatos élményeiket. 

Indulása óta a tanfolyamot közel kétezren kezdték el, és – viszonylag magas 
lemorzsolódás mellett – mintegy negyedrészük, 455 hallgató végezte el, illetve 
végzi. Többségük kínai, de akadnak indiai, Fülöp-szigeteki és külföldön – 
Hollandiában, Kanadában, Ausztráliában – élő kínai hallgatók is. Európából és 
Latin-Amerikából viszont nincs sok érdeklődő – írja az AsiaNews. 

Január 17-én mintegy harminc végzős utazott Hongkongba a diplomaosztóra, 
amelyet kínai és angol nyelven tartottak, és élőben közvetítettek az interneten. 
Az ünnepségen Dominic Csan Csi-ming, a Hongkongi Egyházmegye általános 
helynöke kiemelte: fontos, hogy a keresztények az evangelizáció szolgálatába 
állítsák az új médiát. Giovanni Giampietro, az online iskola alapítója és 
„igazgatója" örömét fejezte ki, hogy vannak, akik a krisztusi evangelizáció 
eszközei szeretnének lenni. Végül néhány hallgató osztotta meg élményeit a 
cseten történő tapasztalatcseréről, a családban vagy nemhívők közt végzett 
evangelizációs munkájáról, illetve záró projektjéről. Egy Montrealban élő lány 
elmondta: örül, hogy a virtuális evangelizációs kurzus elvégzésével a 2009-ben 
több mint háromszáz különféle nemzetiségű hallgatóval indult online 
katekumenátusban vállalhat szolgálatot.   

XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenete  

Február 4-én, csütörtökön délelőtt a Szentszék sajtótermében bemutatták XVI. 
Benedek pápa nagyböjti üzenetét. A bemutatón, amelyet Paul Josef Cordes 
bíboros, a „Cor Unum” Pápai Tanács elnöke tartott; jelen volt Hans-Gert 
Pöttering is, a Konrad Adenauer Alapítvány elnöke. 

A 2010-es nagyböjti üzenet címe a Rómaiakhoz írt levélből vett idézet: „Az 
Istenben való megigazulás nyilvánvalóvá lett a Jézus Krisztusban való hit által” 
(Róm 3,21–22). 

Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament volt elnöke arra szólította fel a 
politikai élet képviselőit, hogy behatóan foglalkozzanak a Szentatya nagyböjti 
üzenetével. Európának nagyobb szüksége van a világ népeivel és kultúráival 
vállalt szolidaritásra, mint bármikor. – mondta az egykori CDU-politikus, a 
Konrad Adenauer Alapítvány elnöke a pápai üzenet bemutatója kapcsán. 
Európában elsősorban nem az anyagi javak elosztása, hanem a politika 
lelkületének megújítása a lényeg. Pöttering szerint nagyobb hangsúlyot kell 
fektetni a jómódú földrésznek a szükséget szenvedő emberek iránti 
szolidaritásra és a vallások közti párbeszédre van szükség. Paul Josef Cordes 
érsek emlékeztetett az Afrikában uralkodó drámai helyzetre. Helyre kell állítani 
az igazságos jogviszonyokat, ahogy a pápai üzenet is írja – hangsúlyozta. 


