
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 múlt vasárnapok nagylelkű adományaiért. Isten fizesse 
meg! 

 Perselypénz Clergy (Diákpap) RCECO 
március  28. 495.00 60.00 -- 
április      4. 645.00 1,515.00 45.00 
április     11. 390.00 225.00 -- 
április     18. 485.00 50.00 -- 
április     25. 345.00               -- 55.00 

� Május 4-én este 7 órai kezdettel kerül bemutatásra a Magyar házban a 
’’Drakula árnyéka - A romániai forradalom kitörésének valódi története’’ 
című film, amelyet idén a Magyar Filmszemlén a legjobb 
dokumentumfilmnek járó díjjal tüntettek ki. A vetítést követően, Szőczi 
Árpád, a kanadai-magyar rendező, válaszol a közönség kérdéseire. 
Belépő 10$. Érdeklődni Kovács Gyulánál 613/237.5718 lehet. 

� Május 9-én du. 4 órai kezdettel Anyák Napi ünnepség lesz a Magyar 
házban. Belépő 15$, tag anyáknak és gyerekeknek 5$, nem-tag 
anyáknak 10$. 

� Az ottawai magyar TV műsor, a Hungarian Spectrum, adását jövő héten 
vasárnap, május 9-én 9:30 órától, valamint az ismétlést május 15-én, 
szombaton, 9:30 órától sugározza a ROGERS TV 22-es csatornája. 

� Szentmisénk után mindenkit szeretettel várunk kávéra, süteményre a 
templomunk alatti teremben.  
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Lelkipásztor: Rev. ANDROVICH TAMÁS (Tel: 514-387-9503) 

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

MISEREND – FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! 

Május 9 Május 16 Május 23 Május 30 

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

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

 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 
Bevonulásra: 85 Örvendjetek, angyalok,  
Felajánlásra: 89 Krisztus, virágunk, 
Áldozásra: 142 Zálogát adtad, ó Jézus, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 205 Mennynek Királyné asszonya, 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR 

Istenem és királyom, magasztallak téged, 
szent nevedet áldom örökkön-örökké.. 

 
ALLELUJA 

Jézus mondja: ,,Új parancsot adok 
nektek, szeressétek egymást, ahogy én 

szeretlek titeket.'' 
 
 

A szentmise olvasmányai 
ApCsel 14, 21 b-27; 

Jel 21, 1-5a; 
Jn 13, 31-33a. 34-35;  

 
,, Új parancsot adok nektek: 

Szeressétek egymást!'' 

További hirdetéseket Feszty Katalinnak a 613.435.7347 számon vagy emailben 
(ottawaikatolikuskozosseg@hotmail.com) lehet elküldeni. 

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

vagy http://www.omkk.tk 



 

Szlovák és magyar egyházi vezetők találkozója a papság évében 

A Szlovák Püspöki Konferencia új elnökének és megújult állandó tanácsának 
meghívására április 29-én  Pozsonyba utazott Erdő Péter bíboros, az MKPK 
elnöke, az állandó tanács tagjai: Pápai Lajos püspök, Bábel Balázs érsek és 
Bosák Nándor püspök, valamint Mohos Gábor, az MKPK titkára. Az évekkel 

ezelőtt megkezdett megbeszéléssorozat mostani középpontjában a papság 
legfőbb kérdései álltak. 

A megújult szlovák állandó tanács tagjaként Stanislav Zvolenský érsek, a 
szlovák konferencia elnöke, Róbert Bezák nagyszombati érsek, Tomáš Galis 
zsolnai püspök, Marián Chovanec nyitrai segédpüspök és Anton Ziolkovský, a 
konferencia titkára vett részt a megbeszélésen. 

A papság éve keretében zajló találkozón a felek ismertették az országaik 
papságára vonatkozó statisztikai és lelkipásztori helyzetet, szó esett a 
papképzésről, a papság díjazásáról, életkörülményeiről, valamint kor szerinti 
megoszlásáról. A testületek összehasonlították a papság fizetését is – 
köztudott, hogy Szlovákiában ma is állami fizetést kapnak a papok –, és 
beszéltek arról is, hogy milyen anyagi alapokból tudják ezen kívül fedezni a 
plébániák működését.  

Erdő Péter bíboros összefoglalójában elmondta: ismertették a plébániák 
összevonásának folyamatát, amely hazánkban már megkezdődött. Szó esett a 
papok és világi kisegítők viszonyáról, a hitoktatók, hittanárok, akolitusok, világi 
áldoztatók és állandó diakónusok helyzetéről. Kiemelték: a papság feladata, 
hogy lehetőség szerint anyanyelvi pasztorációt nyújtson híveinek, és ennek 
kapcsán megvizsgálták az együttműködés lehetőségét is. Erdő Péter 
hangsúlyozta: „Akár magyar, akár szlovák származású, de magyarul tanulni 
akaró vagy a magyar teológiai és liturgikus nyelvet jobban megismerni vágyó 
papnövendékek, papok szívesen látott vendégei szemináriumainknak, 
egyetemünknek. Hasonlóképen fogad Szlovákia is Magyarországról érkezőket. 
Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyében már van szlovák egyházmegyés 
pap, aki mindazon közösségek lelkipásztori igényét ki tudja elégíteni, akik 
szlovák nyelvű liturgiát vagy pasztorációt kívánnak.”  
Olyan példákat is említettek, amelyek a mai Szlovákia területén született, de 
Magyarországon működő papok visszajárását vagy visszatérését teszik 
lehetővé szülőföldjükre – mint például a Besztercebányai Egyházmegye három 
papja, akik visszatértek, hogy az ottani magyarok lelkipásztori ellátását 
erősítsék. 

A hivatások számának változásáról elhangzott: bár Szlovákiában a papság 
összlétszáma még növekszik, a szemináriumi létszámok már jelentősen 
csökkentek a rendszerváltozás utáni évek nagy emelkedéséhez képest. Ez azt 
mutatja, hogy bizonyos szinten Szlovákiában is jelentkezik már a hivatások 
számának csökkenése. Ennek kapcsán a két testület hangsúlyozta a papság 
évében kifejezetten papoknak rendezett lelki programok fontosságát.  

„Kitértünk arra is, hogy bár az utóbbi időben bizonyos politikai incidensek, 
nemzetiségi feszültségek is megmutatkoztak a két ország viszonylatában, de 
az egyház feladatának érzi, hogy tovább munkálkodjon a kiengesztelődés és a 
konstruktív együttélés ügyén. Erre bennünket keresztény hitünk és a 
keresztény szeretet is kötelez” – mondta az MKPK elnöke. 

A két fél megemlékezett a 2006-ban Esztergomban tartott közös szentmiséről 
is, amelynek vállalásait az új szlovák püspökkari vezetőség is fenntartás nélkül 
magáévá teszi. Ennek a közös munkának a pozitív jele az évente 
Mátraverebély–Szentkúton megrendezendő szlovák-magyar szentmise és 
találkozó, amelynek folytatásában a szlovák püspökök továbbra is örömmel 
vállalnak részt. 


