
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 
$375, Clergy $175. Isten fizesse meg!  

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

� A Hungarian Spectrum, az ottawai magyar nyelvű televízióműsor, 
minden hónap második vasárnapján, d.e. 10-kor, az ismétlés pedig a 
rákövetkezö szombaton, d.e. 10-kor sugározza Rogers a 22-es 
csatornáján. Februári adás 14-én majd 20-án lesz. 

� 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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MISEREND 

Február 21 Február 28 Március 7 Március 147

12:30 12:30 12:30 12:30 

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 227 Kegyes szemmel nézz ránk, 
Felajánlásra: 152 Ó Jézus, emlékezni rád, 
Áldozásra: 144 Édes Jézus, én szerelmem, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 195 Te vagy földi életünk Vezércsillaga, 

 
Zsoltár 

Boldog az az ember,  
aki az Úrban bízik. 

 
ALLELUJA 

Örüljetek és vigadjatok, mondja a mi 
Urunk, mert nagy lesz a mennyben 

jutalmatok. 
 

A szentmise olvasmányai 
Jer17, 5-8; 

1Kor15, 12. 16-20;  
Lk6, 17. 20-26 

 
 

NAGY JUTALOMBAN 
RÉSZESÜLTÖK A MENNYBEN! 

 

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

vagy http://www.omkk.tk 



Újra autóböjtöt hirdettek Ausztriában  

Át kell hangolnunk étkezési és közlekedési szokásainkat, fenntartható életvezetést 
kell kialakítanunk, és erősítenünk kell a tudatosan megélt személyes szabadságot – 
az osztrák evangélikus és katolikus egyház a keresztény böjt korszerű formájaként 
a húsról való lemondás mellett autóböjtre is hív. 

Az osztrák katolikus és evangélikus egyház arra buzdítja a híveket a közelgő 
nagyböjti időszakban, hogy tudatosan mondjanak le a túlzott autóhasználatról és 
húsfogyasztásról. Arra kérik az autósokat, hogy hamvazószerdától húsvétig 
nagyobb visszafogottságot gyakorolva járuljanak hozzá a környezetvédelemhez, és 
gyakrabban járjanak gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközökkel. Egy 
környezetvédelmi kezdeményezéssel összefogva az egyházak e témával 
megbízottjai arra hívják az embereket, hogy lehetőség szerint a böjt negyven 
napjára mondjanak le a húsfogyasztásról. 

A fenti akciókba bekapcsolódni kész személyek az interneten jelezhetik 
szándékukat. Az autóböjtöt Ausztria-szerte támogatják a közlekedési társaságok. A 
regisztrált jelentkezők ingyenjegyeket, kerékpárokat, sőt akár nyaralást is 
nyerhetnek. 2009-ben ötezer résztvevője volt az Ausztriában meghirdetett 
autóböjtnek. 

Az autó- és húsböjtre való meghívással a fenntartható és szolidáris életmód 
megismertetéséhez és elterjesztéséhez kívánnak hozzájárulni az egyházak. A böjt 
– lényege szerint – arra is tanít, hogy a lemondás által újra képessé váljunk 
értékelni és helyesen megélni a személyes szabadságot – nyilatkozta Stephan 
Turnovszky katolikus segédpüspök február 9-én Bécsben egy sajtókonferencián. „A 
nagyböjtben a szabadságot gyakoroljuk” – hívta fel a figyelmet a böjt lelki 
dimenziójára a püspök. „Aki e lemondással kész és képes korlátozni az 
autóhasználatot, nemcsak a társadalommal tesz jót, hanem önmagának is kedvez.” 
„A kizárólag önmagunkért vagy csak egy szolidáris célért vállalt böjt egyoldalú” – 
véli Turnovszky. „A helyes böjttel magunkért és másokért is vállalunk valamit” – 
tette hozzá a püspök. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fogyókúra nem számít 
keresztény értelemben vett böjtnek. 

Az autóböjtre való meghívással nem a teljes autóhasználat ellen buzdítanak az 
egyházak – szögezte le Hansjörg Lein, az evangélikus egyház bécsi 
szuperintendense a sajtótájékoztatón. „Nekünk is szükségünk van autókra, ám a 
tömeges és túlzott autóhasználat hátrányos következményei már régóta 
érzékelhetőek, különösen a a nagyvárosokban. Az emberiség – főként a gazdag 
országokban – évek óta túllépte a megfelelő korlátokat e téren is. Olyan 
ökológiailag átgondolt életmódot kell kialakítani, mely nem veszélyezteti a teremtett 
világot – véli Lein. Ő maga már egy éve lemondott az autóhasználatról, és 
elmondása szerint ez felszabadítólag hatott rá. 

A szenvedő Krisztus testvérei – A betegek világnapja  

A szenvedés Krisztus szenvedésében érte el tetőpontját, „s ezzel egészen új 
dimenzióba, új létrendbe lépett át: összekapcsolódott a szeretettel – írta II. János 
Pál pápa Salvifici doloris kezdetű apostoli levelében, a szenvedés értelmét 
megvilágítva. II. János Pál pápa 1992-es döntése óta Szűz Mária első lourdes-i 
jelenésének napján, február 11-én ünnepli a betegek világnapját a katolikus 
egyház.  

Erre az alkalomra a Szentatya minden évben üzenetet intéz a betegségben 
szenvedőkhöz. Az idei üzenetben, amelynek teljes magyar fordítása a katolikus.hu 

honlapon olvasható, Benedek pápa kiemeli a betegek lelkigondozásának 
fontosságát. Arra hívja a papokat, hogy adjanak vigaszt a szenvedőknek; a 
betegeket pedig arra, hogy imádkozzanak, és ajánlják fel szenvedéseiket a 
papokért, hogy hűségesek maradjanak hivatásukhoz. „Arra hívlak benneteket, 
kedves paptestvérek, hogy ne kíméljétek magatokat, amikor gondoskodtok róluk és 
vigaszt adtok nekik. A próbatételben lévő ember mellett töltött idő bőséges 
kegyelmeket hoz a lelkipásztorkodás minden más területén is. Végül hozzátok 
fordulok, kedves betegek, kérlek titeket, hogy imádkozzatok és ajánljátok fel 
szenvedéseiteket a papokért, hogy hűségesek tudjanak maradni hivatásukhoz, és 
szolgálatuk lelki gyümölcsökben gazdag legyen az egész egyház javára” – írja a 
pápa üzenetében. 

A világnapot első alkalommal 1993-ban Lourdes-ban, majd minden évben a világ 
különböző részein tartották meg. Idén Rómában a programok február 11-én reggel 
9 órakor az Angyalvár előtt kezdődtek. A pápa szentmisét mutat be a Szent Péter-
bazilikában, ahova körmenetben érkezik az Angyalvártól Soubirous Szent 
Bernadett ereklyéje. Délután fél 5-kor újabb körmenetre kerül sor a Lourdes-i Szűz 
Mária szobrával és a rózsafüzér elimádkozásával. A résztvevőket a Szent Péter 
téren a Szentatya köszönti dolgozószobája ablakából.  

A Lourdes-ban az ünnepi szentmisét február 11-én délelőtt 10 órakor Jean-Pierre 
Ricard, Bordeaux érseke mutatott be. A szentmisét a Mária Rádió élő adásban 
közvetítette. 

Magyarországon is több helyen tartottak szentmiséket és imádkoztak a betegekért.  

Kardszentelés az esztergomi ferences templomban  

Nemes középkori európai hagyományt elevenítenek föl a Bálint-nap előestéjén az 
esztergomi ferences templomban: a kardszentelést. Kiss-Rigó László püspök a 
Balassi-misén megáldja a Bálint napján átadandó Balassi-kardokat. 

Az idei Balassi-misén a Misztrál együttes mellett az esztergomi Balassa Kórus adja 
a zenei hátteret. A kardszentelő szentmisét február 13-án szombaton este 6 órai 
kezdettel az esztergomi ferences templomban Kiss-Rigó László szeged–csanádi 
megyéspüspök mutatja be. 

Magayrországon harmadszor rendeznek Balassi-misét Bálint-nap előestéjén. A 
reneszánsz költő emlékét elevenen tartó mozgalom jelesei közül négy értelmiségit 
tüntetnek ki Balassi-emlékéremmel a mise keretében.  

Balassa Sándor zeneszerző, aki tavaly kórusművet alkotott a Balassi Bálint-
emlékkard átadási ünnepségére; Reményi Károly, az esztergomi Balassa Kórus 
karnagya; Czipott Péter amerikai irodalmár, Balassi-fordítások társszerzője és 
Serdián Miklós György író veheti át a Rieger Tibor M. S. mester-díjas szobrász 
alkotta bronzmedált. 

A Balassi-mise zenei hátterét részben a Misztrál együttes nyújtja: a zenekar Balassi 
istenes verseiből ad elő a Mezőn széllel járók című korábbi nagylemezük alapján. A 
verséneklő együttes mellett az esztergomi Balassa Kórus mutat be Monteverdi-
műveket. Mint emlékezetes, Claudio Monteverdi 1595-ben, egy évvel Balassi halála 
után jelen volt Esztergom ostrománál, és a vár felmentése után előadást tartott. 

A misén Kiss-Rigó László püspök a tavaly indított hagyomány alapján megáldja azt 
a két Balassi-kardot, amelyet másnap, Bálint napján Budapesten egy magyar és 
egy amerikai költő vehet át. 


