
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 Redling György és családja kérésére a napokban 
elhunyt sógornője, Redling Jánosné lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$450, $120 Clergy Support (Diákpap). Isten fizesse meg! 

� Jövő héten, május 23-án, Pünkösd Vasárnapján, az új diákpap 
költségeire való gyűjtésünk második fordulóját fogjuk megtartani. Kérjük 
a híveket, készüljenek bőkezű adományokkal. A gyűjtés eddigi állása a 
következő: cél $6,000, ezidáig $2,000. Hálás köszönet a nagylelkű 
adományokért! 

� Szintén jövő héten, május 23-án, rövid Képviselőtestületi ülés lesz a 
mise után a templomunk alatti teremben. 

� Május 29-én, szombaton d.u. 16 órai kezdettel gyereknapi ünnepség 
lesz a Magyar házban. Belépő családonként $5.  

� Június 13-án, vasárnap 10-től 14 óráig Joe de Vivre néptánc oktatás lesz 
a Magyar házban. Ebéd $15 kapható.  

� Június 19-én, szombaton este 7 órától apák és nagyapák köszöntése 
lesz az apák napja alkalmával a Magyar házban. Vacsora $15, tag 
apáknak és gyerekeknek $5, nem-tag apáknak $10.  

� 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  

Május 23 Május 30 Június 6 Június 13 

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

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

 
A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 89 Krisztus, virágunk,  
Felajánlásra: 87 Föltámadt Krisztus e napon, 
Áldozásra: 116 Imádlak, nagy Istenség, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 206 Mennyországnak Királynéja, 

 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Ujjongás közt ment föl Isten, az Úr égbe 

emelkedett harsonaszóval. 
 

ALLELUJA 
Jézus mondja: Menjetek, tegyetek 

tanítványommá minden népet! Én veletek 
vagyok a világ végéig. 

 
A szentmise olvasmányai 

ApCsel 1, 1-11; 
Ef 1, 17-23; 

Lk 24, 46-53;  
 

,, Én meg elküldöm nektek Atyám megígért 
ajándékát.'' 

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 



Mennybe fölment, alleluja! 

Most vasárnap, május 16-án ünnepli Jézus Krisztus mennybemenetelét a 
magyar katolikus egyház. Arra emlékezünk, hogy Krisztus megdicsőülésének 
utolsó földi állomásaként fölment az Atyához a mennybe. A világegyházban a 
húsvétot követő negyvenedik napon, áldozócsütörtökön megült ünnepet 
Magyarországon a pünkösdöt megelőző vasárnapon tartjuk. 

A mennybemenetel jelzi, hogy Jézus győzedelmeskedett a démoni erők fölött, 
és betölti a mindenséget mint az Egyháznak és a teremtésnek a feje. A 
megváltás szempontjából is van jelentősége az eseménynek, hiszen a 
Szentlélek csak így tudott kiáradni az Egyházra, s az Egyház csak ezt követően 
indulhatott el történelmi útjára. Krisztus mennybemenetelével igazolta az 
emberiség előtt, hogy a földi élet a mennyei dicsőségbe vezet. A megdicsőült 
Jézus „magával vitte” a mennyországba az emberi természetet, és Egyháza 
tagjainak elnyerte az örök életet. 

Már Jézus föltámadása is átmenet volt a megdicsőült életbe, de az Atyához 
való hazatérése a mennybemenetelben vált véglegessé. Ahogy a Szentírás 
mondja, Jézus mennybemenetele után elfoglalta helyét az Atya jobbján. Ez a 
kifejezés nem azt jelenti, hogy Krisztus távol lenne a világtól, éppen 
ellenkezőleg: azt, hogy tevékenyen részt vesz az Atya világ fölötti uralmában. 

Feltámadása után Jézus negyven napon keresztül tanítványaival időzött, de 
aztán elhagyta őket, az Olajfák hegyéről a szemük láttára az égbe emelkedett. 
Az apostoloknak azonban épp erre a fizikai eltávolodásra, Jézus 
mennybemenetelére volt szükségük ahhoz, hogy igazán a föltámadás tanúivá 
váljanak. Jézus a mennybe menve megáldotta tanítványait, akik leborulva 
imádták őt. Krisztus mennybemenetele az ember felemelkedése: ahová 
ugyanis Jézus, a Fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egyház is. 

A harmadik fatimai titok története  

Szabó Ferenc jezsuita szerzetes a Vatikáni Rádióban ismertette a harmadik 
fatimai titok felfedésének történetét. II. János Pál pápa az ellene elkövetett 
1981. május 13-i merénylet után azt mondta „Nem tudom, ki adta a fegyvert a 
gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy ki térítette el a golyót.” 2000-ben, a 
jubileumi szentévben Joseph Ratzinger bíboros nyilvánosságra hozta a 
harmadik titkot, amelyről előzőleg kijelentette: „Csalódni fognak azok, akik 
megrendítő, apokaliptikus kinyilatkoztatást várnak a világ végére vonatkozóan.” 

1917. május 13-án Portugáliában, a Fatima közelében fekvő Cova da Iria nevű 
faluban a 9 éves Franciscónak, nővérének, a 7 éves Jácintának és 
unokanővérüknek, a 10 éves Lúciának jelent meg a napba öltözött asszony, 
kezében a rózsafüzérrel. A jelenések hat hónapon át folytatódtak, mindig 13-
án. A polgári és egyházi hatóságok kezdték kivizsgálni a gyermekek 
tanúságtételét. Lucia 1927-ben jegyezte le először a három titkot, amit a Szűz 
1917-ben hármukra bízott. Ebben a pokol félelmetes látomásáról volt szó, 
Lúcia gyóntatója elégettette vele a papírt. Egy második elbeszélés az első 
világháborúnál is szörnyűbb háborút jósol, és az egyház üldözését. A Szűz, 
hogy a lelkeket megmentsék a pokoltól, az első szombati szentáldozást kéri és 
azt, hogy ajánlják fel Oroszországot Mária Szeplőtelen Szívének. Itt vége az 
elbeszélésnek; Lúcia megmagyarázza püspökének, hogy a Szűz harmadik 
üzenetét nem hozhatja nyilvánosságra.  

XII. Piusz érdeklődésére, akit éppen 1917. május 13-án szenteltek püspökké, 
Lucia nővér 1941. aug. 31-én átadja püspökének új leírását, de csak az első 
két titkot fedi fel. XII. Pius 1942. december 8-án felajánlja Oroszországot Mária 
Szeplőtelen Szívének. 1943-ban Lucia súlyos beteg lesz, félnek, hogy meghal. 
1944 januárjában lejegyzi a harmadik titkot püspöke parancsára, aki lepecsételt 
borítékban elküldi azt a lisszaboni pátriárkának. A borítékot nem szabad kinyitni 
1960 előtt. 1957-ben elküldik a Vatikánba, Ottaviani bíboros elhelyezi azt a 
Szent Offícium titkos levéltárában. XII. Pius utóda, XXIII. János megismeri a 
titkos szöveget, de hallgat róla, 1963 áprilisában pedig meghal. VI. Pál sem 
hozza azt nyilvánosságra, a jelenések ötvenedik évfordulóján azonban, 1967. 
május 13-án egy napra elzarándokol Fatimába, ahol Luciát megáldoztatja. 
Meghal VI. Pál, majd 33 nap után I. János Pál is, és 1978. október 16-án Karol 
Wojtyła lesz a pápa. 

Az ellene elkövetett 1981. május 13-i merénylet – a fatimai jelenések 
évfordulója – a harmadik titokra irányítja a figyelmet. A pápa titkára kéri, hogy 
vigyék el el a pápának a kórházba a titkot tartalmazó borítékot. Šeper bíboros, 
a Hittani Kongregáció prefektusa helyettesével elküldi a dupla borítékot: a fehér 
Lucia eredeti szövegét, a narancs az olasz fordítást tartalmazza. A pápa 
hosszú gyengélkedése alatt meggyőződik arról, hogy a fatimai jelenések napja 
és a merénylet napja (május 13) közötti egybeesés igen jelentős: üzenete van 
számára. Mária térítette el a merénylő golyóját. Ezért a Szentatya 1982. május 
13-án Fatimában, egymillió zarándok előtt hálaadó szentmisét mutat be. 1984-
ben elküldi a testét átszelő golyót Fatimába, hogy helyezzék el azt a Szűz 
szobrának koronájába. 1991. május 13-i, második fatimai zarándoklata 
alkalmával köszönetet mond Máriának, hogy elvezette a népeket a 
szabadságra.  
Az ezredfordulón II. János Pál és Ratzinger bíboros elhatározzák, hogy 
közzéteszik a harmadik titkot. Bertone bíboros elmegy Luciához, hogy igazolja 
a szöveg eredetiségét, és meggyőződik a szöveg hitelességéről. 2000. május 
13-án II. János Pál boldoggá avatja Franciscót és Jácintát, a sekrestyében 
pedig megáldja a 93 éves Luciát. Sodano bíboros államtitkár az ünnepi mise 
végén bejelenti, hogy a Vatikánban hamarosan nyilvánosságra hozzák a 
harmadik titokról szóló szöveget. Ratzinger bíboros szövegezi meg a 
kommentárt, aki már korábban is ismerte a titkot, és óvott a 
szenzációhajhászástól, hiszen nincs szó új kinyilatkozatásról, sem világvégi 
katasztrófáról.  

2000. június 26-án teszik közzé a „prófétai” szöveget. Ratzinger bíboros 
megmagyarázta, hogy „prófétai látomásról” van szó, és nem egy jövendő 
esemény pontos, „lefényképezhető” víziójáról. Az szimbolikus jelentésű, a 
huszadik században az ateista kommunizmus által üldözött keresztényekről, a 
pápák által vezetett vég nélküli keresztútról, a pápa szenvedéséről szól. A 
szöveg által emlegetett „fehér ruhás püspök”, akit a katonák megölnek, maga II. 
János Pál, aki megmenekült a gyilkos merénylet után, mert Mária 
megoltalmazta. Ratzinger bíboros szerint a Szűz üzenetének lényege Mária 
válasza Istennek: „Legyen meg a te akaratod!”: 

2000. október 8-án, a püspökök szentévi jubileuma alkalmával, a fatimai Mária-
szobrot Rómába hozták, és a Szent Péter bazilika bejáratánál állították fel. 
Másfél ezer püspök jelenlétében II. János Pál ekkor felajánlotta a harmadik 
évezredet az Egyház Anyjának. 


