
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 a Mátyás család kérésére a március 2-án elhunyt Gerdán 
Jánosné, született Sándor Terézia lelkiüdvéért ajánljuk fel 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz $585. 
Isten fizesse meg!  

� Március 19-én, pénteken, 19 órai kezdettel angol nyelvű keresztúton tudunk 
résztvenni az angol hívő testvéreinkkel templomunkban. Utánna pedig lehetőség 
nyílik mint angolul, mint magyarul a gyóntatószékhez jarulnunk. Kérem, jöjjünk el 
minnél többen a magyar közösségből is.  

� Imádkozzunk Szántó Erzsébet beteg testvérünkért, akit a minap helyeztek át a 
Civic Hospitalból a St. Vincent elfekvőbe az Empress St. és Lisgar St. sarkán. 
Közösségünk tagjainak módja van lelki támaszt nyújtani beteg testvérünknek, aki 
jelezte hogy minden személyes látogatásnak vagy telefonos megkeresésnek 
nagyon örülne. Látogatási idő minden nap délutánonként 3-tól 9 óráig van. 
Erzsébet testvérünk a 3201-es szobában fekszik, amely a 613-562-6262 
telefonszám 8307-es mellékén érhető el. 

� Az ottawai magyar TV műsor, a Hungarian Spectrum, adásának az ismétlést 
március 20-án, 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 

Március 21 Március 28 Április 4 Április 11 

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

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

 
A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 59 Bűnös lelkek, tisztulásra 
Felajánlásra: 74 Ó Jézus, Jézus 
Áldozásra: 142 Zálogát adtad, ó Jézus, … 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 70 Jézus, világ Megváltója, 

 
 

Zsoltár 
Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. 

 
EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

Fölkelek, és atyámhoz megyek, azt 
mondom néki, ,,Atyám, vétkeztem az ég 

ellen és te ellened.'' 
 

A szentmise olvasmányai 
Józs 5, 9a. 10-12; 

2Kor5, 17-21;  
Lk15, 1-3. 11-32 

 
„A FIAM HALOTT VOLT ÉS ÉLETRE 

KELT.” 
 

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

vagy http://www.omkk.tk 



Mazsihisz: Esterházy Jánosról is nevezzenek el rakpartot! 

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) vezetői levélben 
kérték a Fővárosi Közgyűléstől, hogy egészítsék ki a dunai alsó rakpartok 
elnevezésére tett javaslatot, és abban szerepeljen a második világháború alatt a 
zsidóságért kiálló Esterházy János is - közölte a vallási szervezet szerdán az MTI-
vel. 

A javaslat a holokauszt alatt zsidó embereket mentő hősökről nevezné el a rakpart 
egyes szakaszait, a Mazsihisz azonban szükségesnek tartja, hogy ezen hősök 
között szerepeljen gróf Esterházy János is, aki az 1940-es évek elején - 
Szlovákiában élő magyarként - fellépett a zsidó üldözések ellen és sok zsidó ember 
életét mentette meg. 

Tavaly november 26-án határozott a Fővárosi Közgyűlés a közterületek 
elnevezését szabályozó rendeletének módosításáról, hogy elnevezhessék a 
nyilasterror mártírjairól az alsó rakpartokat. 

Az alsó rakpartok átnevezéséről szóló előterjesztés szerint azok emlékére, akik 
1944-ben a nyilasterror áldozatai lettek, az embermentő hősök és mártírok nevének 
megörökítésére, az utókor köszöneteként javasolják a rakpartok elnevezését. Az 
embermentők előtti tiszteletadás ugyanakkor főhajtás a terror áldozatává vált 
mártírok előtt - tették hozzá akkor a frakcióvezetők. 

A Duna budai oldalán az Árpád híd és a Margit híd közötti szakaszt Slachta Margit 
nővérről javasolták elnevezni, aki az indoklása szerint "a rendházában sokakat 
bújtatott", a Margit híd és a Batthyány tér közötti szakaszt Angelo Rotta nunciusról, 
aki "több ezer ember számára adott menlevelet, és önként maradt az ostromlott 
fővárosban. 

A Batthyány tér és a Lánchíd közötti szakaszt Sztehlo Gábor evangélikus lelkészről 
neveznék el, aki "az üldözött gyermekek részére otthonokat szervezett", a Lánchíd 
és az Erzsébet híd közötti szakaszt Friedrich Born svájci diplomatáról, aki "a 
Nemzetközi Vöröskereszt képviselőjeként tízezernél is több ember 
megmentésében segített". 

A Duna pesti oldalán az Újpesti rakpart alsó autóútját a Dráva utcától a Margit hídig 
Carl Lutz svájci diplomatáról javasolták elnevezni, aki "a tízezrek életét megóvó 
akciókat irányította és gondoskodott a környéken felállított svájci védett házak 
lakóiról", a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszt id. Antall Józsefről, aki "száz 
gyermek életét mentette meg, és sok lengyel menekültnek volt segítségére". 

A Lánchíd és az Erzsébet híd közötti szakaszt Jane Hainingről, a budapesti Skót 
Misszió mártírjáról neveznék el, aki "felszólításra sem tért vissza Skóciába és 
iskolája területén több gyermeket, anyát, nőt és férfit bújtatott", és akit 1945 
áprilisában Auschwitzban meggyilkoltak. A Szabadság híd és a Közraktár utca 
közötti szakaszt pedig Salkaházi Sára szociális testvérről javasolták elnevezni, aki 
"1944. december 27-én itt halt vértanúhalált". 

A javaslatokról a szerdán kezdődő kétnapos közgyűlésen dönthetnek. 

Esterházy János 1901 március 14-én született Nyitraújlakon. Az Országos 
Keresztényszocialista Párt elnöke lett 1932-ben, képviselővé pedig 1935-ben 
választották az akkori Csehszlovákiában. Az Egyesült Magyar Pártnak 1936-ban 
lett alelnöke, az idő tájt Benes államfő miniszterséget ajánlott fel neki, amit 
elutasított. A pozsonyi parlamentben 1942-ben egyedül ő nem szavazta meg a 
zsidók deportálását előíró törvényt, ezután pedig sok üldözöttet segített 
Magyarországon. 

Szót emelt Magyarország német megszállása ellen, a nyilas hatalom átvétele után 
pedig Budapesten bebörtönözték. A mélyen hívő, a kisebbségek ügyét mindenkor 
szolgáló, zsidókat mentő politikus hitvallása, később szállóigévé vált mondata az 
volt, hogy "a mi jelvényünk a kereszt, és nem a horogkereszt". 

1945 tavaszán tiltakozott a kassai kormányprogram magyarellenes pontjai ellen, 
ezután a Szovjetunióba vitték, ahol koncepciós perben tíz év munkatáborra ítélték. 

A csehszlovák népbíróság 1947 szeptemberében mint hazaárulóra halálbüntetést 
szabott ki rá. A vád szerint az általa vezetett szlovákiai magyarság bomlasztotta fel 
a csehszlovák államot. 

Esterházyt 1949-ben engedték haza Szibériából, ezután halálos ítéletét 
életfogytiglanra változtatták. A morvaországi Mirovban börtönben halt 1957. 
március 8-án. Holttestét elhamvasztották, a hamvakat nem adták át a családnak. 
Lánya, Alice közbenjárására Karel Schwarzenberg cseh külügyminiszter 2007-ben 
kutatta fel eltemetésének helyét: urnája a prágai Motol köztemető közös sírjában 
található. 

1993-ban Göncz Árpád akkori köztársasági elnök kérésére az orosz legfelsőbb 
bíróság Esterházy ítéletét semmisnek mondta ki, s rehabilitálta őt. Ez azonban 
Csehországban és Szlovákiában mind a mai napig nem történt meg, hivatalosan 
továbbra is háborús bűnös. 

 

Száz anglikán egyházközség csatlakozik a Római Katolikus Egyházhoz  

Az Amerikai Anglikán Egyház (Anglican Church in America, ACA) testületileg 
csatlakozik Rómához. Az egyház püspökeinek múlt heti döntése értelmében több 
ezer hívő tér át püspökeivel együtt. Katolikus tulajdonba kerülnek épületeik, köztük 
egy székesegyház is. 

Az áttérők – a XVI. Benedek pápa által 2009 novemberében felkínált lehetőséggel 
élve – továbbra is az anglikán szertartáskönyvet követik, de teljes közösségben 
lesznek a pápával, akit vezetőjüknek ismernek el. A püspökök rövid 
nyilatkozatukban leszögezték: kérelemmel fordulnak a Hittani Kongregációhoz az 
Anglicanorum coetibus kezdetű apostoli rendelkezésben foglaltak teljesítése 
érdekében.   

Az Amerikai Anglikán Egyház a Hagyományőrző Anglikán Közösség tagja, amely 
mintegy 20 éve vált ki az Anglikán Közösségből, amiért az eltávolodott az eredeti 
keresztény tanítástól. Nincs közösségben a jóval nagyobb taglétszámú episzkopális 
egyházzal – mint a világszerte 77 millió hívőt számláló anglikán egyház többi 
gyülekezetei –, és nem ismeri el Rowan Williams canterburyi érsek fennhatóságát. 

Az Amerikai Anglikán Egyház a második anglikán közösség, amely él a pápa által 
felkínált csatlakozási lehetőséggel: múlt hónapban a Forward in Faith elnevezésű 
hagyományőrző anglikán csoport ausztráliai ága tette meg a 16 egyházközség 
katolizálásához szükséges első lépéseket. A csoport nagy-britanniai ága 
ugyancsak fontolgatja az áttérést. Döntés legkorábban júliusban várható; 
amennyiben Róma mellett döntenek, az akár 200 anglikán gyülekezet, vagyis több 
ezer hívő katolizálását jelentheti. A tömeges áttérések előtt, januárban katolizált a 
tisztségéről leköszönő newcastle-i anglikán segédpüspök, Paul Robinson. „Jó ideje 
úton vagyok, s most mintha hazaérkeztem volna". A 63 éves püspök tavaly nyáron 
rámutatott: az egyházi házasságkötések és a keresztelések számának drámai 
visszaesése annak jele, hogy Nagy-Britannia immár nem keresztény ország. Az 
egykori főpásztor előre figyelmeztetett: az anglikán vallás egy generáción belül 
megszűnik államvallás lenni.  


