
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 Dr Horváth 
Antal lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$725, $ 20 Clergy Support (Diákpap). Isten fizesse meg!! 

� 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, májusi adásának 
ismétlését 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.  

 
 

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 – FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! 

Május 16 Május 23 Május 30 Június 6 

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

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

 
A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 85 Örvendjetek, angyalok,  
Felajánlásra: 86 Dicsőség, szent áldás, 
Áldozásra: 119 Leborulva áldlak, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 206 Mennyországnak Királynéja, 

 
 
 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Magasztaljanak, Isten, a népek, 

minden nemzet áldjon téged. 
 

ALLELUJA 
Jézus mondja: ,,Aki szeret engem, 
megfogadja szavamat, Atyám is 

szeretni fogja és hozzá költözünk.'' 
 
 

A szentmise olvasmányai 
ApCsel 15, 1-2. 22-29; 
Jel 21, 10-14. 22-23; 

Jn 14, 23-29;  
 

,,Elmegyek, és visszajövök 

hozzátok.'' 

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

vagy http://www.omkk.tk 



 

 

Életige – 2010. május (Chiara Lubich)  

Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és 
kinyilatkoztatom magam neki. (Jn 14,21)  

Jézus utolsó beszédének középpontjában a szeretet áll: az Atya szeretete a 
Fiú iránt és az ember szeretete Jézus iránt, ami azt jelenti, hogy megtartjuk 
parancsait. 
Akik hallgatták Jézust, azoknak nem volt nehéz felfedezniük, hogy szavaiban a 
Bölcsesség könyvének sorai visszhangoznak: „A (bölcsesség) szeretete a 
törvényeinek a megtartása” , és – a Bölcsességet – „könnyen felismerik, akik 
szeretik”. De Jézus szavaival – hogy kinyilatkoztatja magát azoknak, akik 
szeretik Őt – leginkább az az ószövetségi gondolat cseng össze, melyet a 
Bölcsesség könyve első fejezetének második versében olvashatunk, hogy az 
Úr kinyilvánítja magát azoknak, akik hisznek benne. 

A most javasolt ige értelmében tehát aki szereti a Fiút, azt az Atya is szeretni 
fogja; a Fiú is viszontszereti majd, és kinyilatkoztatja magát neki. 

Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és 
kinyilatkoztatom magam neki. 

Ahhoz azonban, hogy Jézus kinyilatkoztassa magát, szeretnünk kell. 
Elképzelhetetlen olyan keresztény, akiben nincs lendület, akinek ez a 
szeretettöltés nincs a szívében. Az óra nem jár, nem mutatja az időt – 
mondhatni nem is óra –, ha nincs benne elem. Ugyanígy a keresztény sem 
érdemli meg a keresztény nevet, ha nincs benne állandó készség és törekvés 
arra, hogy szeressen. 

Jézus összes parancsolatát ugyanis ez az egy foglalja össze: szeressük Istent 
és a felebarátot, akiben Jézust kell látnunk és szeretnünk. A szeretet nem 
puszta érzelem, hanem élet, mely testvéreink, főként a mellettünk élők 
szolgálatában lesz kézzel fogható: sok apró, alázatos szolgálatban. 

Charles de Foucauld ezt mondja: „Ha az ember szeret valakit, valóságosan a 
másikban él; a szeretet által benne lakik, benne él. Többé nem önmagában él, 
hanem ’elszakad’ énjétől, és önmagán ’kívül’ létezik.”  

Az ilyen szeretet útján hatol belénk az Ő fénye, Jézusé, aki megígérte: „Aki 
szeret engem, annak kinyilatkoztatom magam.” A szeretet a fény forrása: ha 
szeretünk, jobban értjük Istent, aki szeretet. 

Ezért még inkább szeretünk, és még inkább elmélyül a kapcsolatunk 
felebarátainkkal. 
A fény, Istennek ez a szeretetteljes ismerete tehát az igazi szeretet záloga és 
bizonyítéka. Különböző formákban tapasztalhatjuk ezt meg, más színt, saját 
árnyalatot ölt mindnyájunkban. Ugyanakkor vannak közös tulajdonságai is: 
megvilágosítja Isten akaratát; békét ad, derűt, és Isten igéjének mindig új 
megértésével gazdagít. Melengető fénye ösztönöz, hogy egyre biztosabban és 
gyorsabban járjuk életünk útját. Amikor a lét árnyai bizonytalanná teszik 
lépteinket, vagy sötétség akadályozná a haladást, az evangéliumnak ez az 
igéje emlékeztet majd, hogy a szeretetben újra kigyullad a fény; hogy a 
szeretetnek egy apró gesztusa (egy fohász, egy mosoly, egy szó) is elegendő, 
hogy máris feltűnjön egy fénysugár, és folytatni tudjuk utunkat. 

Amikor éjszaka biciklizünk, s egy pillanatra megállunk, sötétbe borul minden, 
de ha újra tekerni kezdünk, a dinamó elegendő fényt szolgáltat ahhoz, hogy 
lássuk az utat. Így van ez az életben is. Ha azt akarjuk, hogy felragyogjon a hit 
és a remény fénye bennünk, elég mindig újra lendületet venni a szeretetben: az 
igazi szeretetben, mely ad és semmit sem vár. 


