
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 

� Technikai okok miatt a vasárnapi adományokok részleteit 4 hét múlva 
közöljük az értesítőben. Megétésüket előre is köszönjük. 

� Április 10-én, szombaton, 18.00-tól az ottawai cserkészek mindenkit 
szeretettel meghívnak a Magyar Cserkészszövetség megalakulásának 100. 
évfordulója alkalmával rendezendő Cserkészvacsorára és Táncra a Magyar 
házba. Jegyeket a vacsorára és az élőzenére a rendezőknél lehet 
előjegyezni (613.435.2500, 613.835.5955, 613.823.7283). Belépő 
felnőtteknek $20, gyermekeknek 12 év alatt $10. Kérem, támogassuk 
fiataljainkat.  

� Az ottawai magyar TV műsor, a Hungarian Spectrum, adását jövő héten 
vasárnap, április 11-én 9:30 órától, valamint az ismétlést április 17-én, 
szombaton, 9:30 órától sugározza a ROGERS TV 22-es csatornája. 

� 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 

Április 11 Április 18 Április 25 Május 2 

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 84 Krisztus feltámadott, (1vszk.) 
Glóriára: 86 Dicsőség, szent áldás, (1-4 vszk.) 
Zsoltár: 135 zsoltár Örvendezzetek egek, (1-3 vszk.) 
Alleluja: 85 Örvendjetek, angyalok! (1-2 vszk.) 
Felajánlásra:  

87 
Húsvéti szekvencia 
Föltámadt Krisztus e napon, (1-4, 17-20 vszk.) 

Áldozásra: Pitoni 
Eszterházy 

Cantate Domino (kórus) 
Veni Creator (kórus) 

Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 90 Örvendetes napunk támadt (1vszk.) 

 

 
A szentmise olvasmányai 
ApCsel 10, 34a. 37-43; 

Kol 3, 1-4;  
Jn 20, 1-9 

 
 

 

A húsvét egy új élet kezdetének napja! 

 

 

 

 

 

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

vagy http://www.omkk.tk 



BEVONULÁSRA 
Krisztus feltámadott! 

Üljük meg e napot szent örvendezésekkel, 

Minden ember Alleluját zengjen. 

GLÓRIÁRA 
Dicsőség, szent áldás, tisztesség 

A föltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak. 

Dicsőség, szent áldás, tisztesség. 

 

A halál és élet harcra szállt, 

Meghalván az Élet a halálon Úr lett. 
A halál és élet harcra szállt. 

 

Mit láttál, szent asszony, a sírnál? 

Sírnak ürességét, Krisztus dicsőségét. 

Mit láttál, szent asszony, a sírnál? 

 
Fényes nap! Úradta ékes nap, 

Isten adta nékünk, azért Örvendezzünk. 

Fényes nap! Úradta ékes nap. 

ZSOLTÁR 
Örvendezzetek egek, Ti is földi seregek! 

Mindnyájan örüljetek, Vígan énekeljetek, 
Mert Urunk feltámadott, Nékünk életet adott. 

 

Jézus él, mi is élünk, A haláltól sem félünk. 

Mert legyőzte a halált, Örök váltságot talált 

Isteni erejével, Hathatós érdemével. 

 
Nékünk megigazolást És bűnből gyógyulást, 

Istennel békességet És boldog reménységet 

Nyert feltámadásával, Örök igazságával. 

ALLELUJA 
Örvendjetek, angyalok! Jézusunk feltámadott, 

És a lelkünk meglelé Ösvényét a menny felé: 

Alleluja, Alleluja! 

 

Dicsőítsük az Atyát, Ki szent Fiát adta át, 

Hogy a mennynek nyerje meg A bűntépte lelkeket! 
Alleluja, Alleluja! 

FELAJÁNLÁSRA 
Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják. 

Bárány megváltja nyáját, és az ártatlan Krisztus 

már kiengeszteli értünk Atyját. 

 

Élet itt a halállal, megvítt csodacsatával, 
A holt Életvezér ma úr és él! 

Mária, szentasszony, mondd, mit láttál utadon? 

 

Az élő Krisztus sírját, s a Fölkentnek láttam glóriáját, 

angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat. 

 
Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult. 

Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas: 

Ó, győztes Királyunk, légy írgalmas. 

 

Föltámadt Krisztus e napon 
Alleluja! Hála légyen az Istennek! 

Hogy minden ember vigadjon, Alleluja! stb. 

Értünk halált ki szenvedett, Alleluja! stb. 

S megváltott minden lelkeket. Alleluja! stb. 

Húsvéti boldog lélekkel, Alleluja! stb. 

Dícsérjük Istent énekkel. Alleluja! stb. 
Dicsőség Szentháromságnak, Alleluja! stb. 

Adjunk ma hálát Urunknak. Alleluja! stb. 

KIVONULÁSRA 
Örvendetes napunk támadt, 

Jézus Krisztus mert feltámadt. 

Örvendjünk, vígadjunk, 

Vígan mind most mondjunk 
Alle-alleluját! 


