
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 Horváth Fülöp 
és Melánia lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$475, $10 RCECO. Isten fizesse meg!  

� Március 14-én d.u. 3-tól kezdődik a a Magyar Házban a minden évben 
megrendezésre kerülő 1848-49-es forradalom és szabadságharcról való 
megemlékezés. 

� Az ottawai CHIN rádió magyar nyelvű adása minden vasárnap reggel 7 
órától hallható az FM 97.9 hullámhosszon. 

� 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 

Március 7 Március 14 Március 21 Március 28 

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

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

 
A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 57 Buzgó szívvel ünnepeljünk 
Felajánlásra: 70 Jézus, világ Megváltója, 
Áldozásra: 135 Üdvözlégy, Ó drágalátos nagy Szentség, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 152 Ó Jézus, emlékezni rád, 

 
 

Zsoltár 
Az Úr az én világosságom, és ő az én 

üdvösségem. 
 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 
A fényes felhőből az Atya szózata 

hallatszott: „Ez az én 
szeretett Fiam, őt hallgassátok!” 

 
A szentmise olvasmányai 

Ter15, 5-12. 17-18; 
Fil3, 20-4,1 3;  
Lk9, 28b, 36 

 
 

„MESTER, JÓ NEKÜNK ITT 
LENNÜNK!” 

 

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

vagy http://www.omkk.tk 



Az utolsó ítéletkor Isten felmutatja azt az embert, aki lehettél volna - Böjte 
Csaba levele 

Választásra készülünk ott kint a nagyvilágban, de lelkünk mélyén 
ki az úr? Vajon ott bent nem kellene-e elkezdődjön egy nagyon 
komoly kampány? Vajon a bennünket belülről irányító hatalmakat, 
erőket nem kellene alázattal, bölcs nyugalommal felülvizsgálni? 

Nézzük meg: egyáltalán van kormánya, saját magam számára 
elfogadott elvekkel, az életemnek? Vagy csak simán sodródom, 
játékszere vagyok a kinti világ pillanatnyi benyomásainak, kusza 
ösztöneinek? 

Szerintem sem a politikai, sem a gazdasági reform nem fogja 
megoldani sem népünk, sem az emberiség, még kevésbé a 

magam gondjait egy komoly belső lelki reform nélkül. Az ember önmagát belülről 
kellene megreformálja! Választásra készülve jó lenne elgondolkozni, hogy ott belül, 
lelkünk mélyén ki van a kormányon, milyen pártok, hatalmak...? A dölyfös, 
mindenkit leócsárló, letaposó, hatalom utáni vágyam? Az anyagelvű bírvágy? A 
kapitalizmus fogyasztási ösztöne? Vagy az alkohol, a különféle élvezeti cikkek iránti 
olthatatlan szomjam? Mi vezet, lényem hajójában ki van kormányon? Bennem, ott 
legbelül a döntéseket ki hozza meg? 

Az ember hajlamos másokkal szemben nagyon kritikus lenni, és ez jól is van, de 
ebből a szigorúságból nem ártana, ha egy rész önmagunk felé fordulna. 

Az általunk befogadott közel kétezer gyermek közül egy sem került hozzánk csak 
azért, mert a románok, cigányok, magyarok szétverték volna a családjaikat. Minden 
alkalommal a családot szétverő erő belülről jött: figyelmetlenség, naivság, alkohol, 
lustaság, bűnös kilengés és folytathatnám a sort. Sajnos a családjainkat szétverő 
döntések ott bent, a lélek mélyén születtek.  

Persze jól esik hárítani, a felelősséget mások nyakába varrni, az iskola, a TV stb. 
Tudom, hogy jó lenne a fáradságos belső kemény munkát kiszervezni, másokra 
bízni, egy vasárnap délelőtti szavazással mindent megoldani. Ne csapjuk be 
magunkat: soha nem volt ennél nagyobb szabadság a Kárpát-medencében, de 
talán soha nem volt ilyen kevés befelé fordulás, ilyen kevés önuralmuk az 
embereknek, mint most. Önmagát kellene féken tartsa az ember! Szomorú szívvel 
mondhatom, hogy a bennünk lévő bűnös vágyak, kapzsi ösztönök okozták az 
elmúlt húsz évben a legtöbb kárt saját magunknak és népünknek. 

Az utolsó ítélet nem lesz más, mint amikor Isten felmutatja azt az embert, aki te 
lehettél volna. Nagy szelíden csak annyit mond: „Nézd, ez lettél volna, ha 
reggelente szépen, idejében felkelsz és a mindennapi munkádat szépen elvégzed, 
ezek lettek volna a te drága gyermekeid, unokáid, ha bennem bízó lélekkel, 
vidáman, szépen, szorgalmasan, a jóban kitartva éled életed... Ilyen lettél volna, 
ilyen lett volna a családod, néped, a közösség melyből vétettél..., de sajnos, 
benned nem a józan ész, a szeretet, a jóság, a szorgalmas kitartás uralkodott, 
hanem a bűnös vágyaid, kapzsi ösztöneid, melyek aláásták önbizalmadat, 
életkedvedet, mely elnyelte életed megannyi drága percét, óráját." Isten nem fog 
senkit elítélni, egyszerűen mi mondjuk ki magunk felett az ítéletet azzal, hogy 
mindennapi döntéseinkben milyen erőket engedünk életünk kormányához... Ott 
belül mi választunk, döntünk, és ott bent is csak mi dönthetjük le a lelkünkre 
telepedett bűnös zsarnokot. 

Milyen szép lenne, ha az elmúlt évek hibájából tanulva, egy hatalmas tavaszi 
nagytakarításban, minden szinten a selejtes, önző, kapzsi, bűnös erőket le tudnánk 
cserélni alázatos, becsületes, tiszta, dolgos családjainkra, Istenre figyelő vezetőre... 

Isten adja, hogy mindannyian, ott legbelül is megtartsuk szabad választásainkat... 
Én a szeretetre, Istenre szavazok! 

Böjte Csaba 

 

II. János Pál legjobb barátja – Videó Wanda Półtawskáról  

Korabeli és mai felvételekből összeállított kisfilmet közöl a romereports.com 
internetes oldal Wanda Półtawskáról, a koncentrációs tábort túlélő orvosnőről, aki 
55 éven át állt baráti kapcsolatban Karol Wojtyłával. 

Az angol nyelvű videó szövege magyar fordításban a következő: 

Wanda Półtawska fiatal lányként részt vett a nácikkal szembeni lengyel 
ellenállásban, ezért a Gestapo elfogta. A ravensbrücki koncentrációs táborba vitték, 
ahol Adolf Hitler orvosa, Karl Gebhardt borzalmas orvosi kísérleteknek vetette alá. 
Wanda azt mondja, egyedül a kíváncsiság tartotta életben: megtudni, vajon mire 
képes még az emberi kegyetlenség. A háború végén teljesen összetörve tért haza; 
egy papot keresett, aki segítene, hogy ki tudjon békülni az emberiséggel.  

Wanda Półtawska: „A koncentrációs táborban megtapasztaltam az 
embertelenséget, ugyanakkor sok hősies is cselekedetnek is tanúja voltam; ezért 
nem értettem, milyen az ember igazi arca. A választ végül a pap és filozófus Karol 
Wojtyła antropológiája segítségével találtam meg."  

Így kezdődött több mint 50 éven át tartó barátságuk. Karol Wojtyła 1950-től haláláig 
Wanda Półtawska és férje gyóntatója, lelkivezetője és barátja volt; a házaspár 
pedig tanácsaival segítette a leendő pápát Szeretet és felelősség, illetve A cselekvő 
ember című műveinek megírásakor.     

1962-ben kiderült, hogy Wanda rákbeteg. Az orvosok nem sok esélyt láttak rá, hogy 
életben marad. Karol Wojtyła levelet írt Pio atyának: kérte, imádkozzon Wanda 
gyógyulásáért. A daganat csodálatos módon, nyom nélkül eltűnt.    

Wanda és a pápa barátságáról az a több száz levél tanúskodik, amelyeket 55 év 
alatt váltottak egymással. Wanda általában szentírási szakaszokhoz kapcsolódó 
gondolatait írta le, Karol Wojtyła hozzáfűzte saját meglátásait.    

Wanda most közreadja a néhai pápával való barátságának írásos emlékeit. Az 
egyik levélben Karol Wojtyła azt írja: Isten úgy óvta meg őt a koncentrációs tábortól, 
hogy helyette Wanda került oda. Leveleiben ezért nevezi Wandát húgának. Az 
aláírás pedig: „Bátyád, Karol".     

Wanda Półtawska: „Amikor megismertem, először azt akartam tudni, miről beszél, 
hogyan misézik. Láttam, hogyan imádkozik, és tudtam, hogy szentéletű pap. Első 
perctől kezdve tudtam."   

A Półtawska házaspár és Karol Wojtyła barátsága azután is megmaradt, hogy 
Wojtyła pápa lett. Sokszor meglátogatták a Vatikánban karácsonykor, nyaranta 
néhány napot együtt töltöttek Castel Gandolfóban. A pápa betegsége idején Wanda 
felolvasott neki, hogy tudjon pihenni.  

Wanda Półtawska: „A titka az, hogy minden embert szeretett, jókat, rosszakat, 
gazembereket egyaránt. Mindenkihez szeretettel fordult, akárcsak Jézus. Valóban 
Krisztus földi helytartója volt.” 

A számos II. János Pál-életrajz között különleges helyet foglal el Wanda Półtawska 
„Diario di un’Amicizia” című könyve, amely egy több mint öt évtizedes barátságnak 
állít emléket, és új oldaláról, lelkivezetőként mutatja be Karol Wojtyłát. reménye az 
igazságosságra? 


