
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 Krisztek István és 
Anna lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$460, Clergy Support (Diákpap) $100. Isten fizesse meg! 

� Ma, május 23-án, az új diákpap költségeire való gyűjtésünk második 
fordulóját tartjuk. Hálás köszönet a nagylelkű adományokért! 

� Ma, május 23-án, Képviselőtestületi ülés lesz a mise után. 

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

� „Velünk élő Trianon” címmel június 3-án, csütörtökön, este 6 órától emlékest 
lesz a Magyar Házban a trianoni békediktátum elfogadásának 90. 
évfordulójára. Az emlékest a Magyar Országgyűlés másnapi ünnepi 
ülésének előestéjén lesz, amelyen állami emléknappá fogjak nyilvánítani e 
szomorú dátumot. Trianon körülményeit és máig velünk élő következményeit 
vizsgálva filmrészleteket láthatnak Koltay Gábor, Trianon c. filmjéből, 
korabeli filmhiradókból valamint a komáromi (Szlovákia) TÜKÖR Polgári 
Társulás másnapra tervezett Trianon-emlékműve felállításának 
viszontagságairól és annak politikai ellenzéséről. Belépő: $10. Bővebb 
felvilágosítással Feszty Dániel a (613) 435.7347 tel. sz. szolgál. 

� Június 13-án, vasárnap 10-től 14 óráig Joie de Vivre magyar néptánc oktatás 
lesz a Magyar Házban. Aki teheti jöjjön népviseletben. Ebéd $15 kapható. 

� 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 30 Június 6 Június 13 Június 20 

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

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

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 98 Szállj szívünkbe, nagy Isten,  
Felajánlásra: 259 Jöjj, Szentlélek Űristen, 
Áldozásra: 257 Örvendezzünk, jertek, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 102 Szentlélek Isten, 

 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a 

föld színét. 
 

ALLELUJA 
Jöjj el, Szentlélek Isten töltsd el híveid szívét, és 

szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk. 
 

A szentmise olvasmányai 
ApCsel 2, 1-11; 

1Kor12, 3b-7. 12-13; 
Jn14, 15-16. 23b-26;  

 
 

„BÉKESSÉG NEKTEK! AMINT ENGEM KÜLDÖTT AZ ATYA, ÚGY 
KÜLDELEK ÉN IS TITEKET” 

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 



Miért tolongtak a gyónók Vianney Szent Jánosnál?  

Vajon miért indultak útnak annyian Franciaország legtávolabbi vidékeiről is, 
hogy – sokszor hatalmas áldozatok árán – eljussanak az eldugott kis faluba, 
Arsba, és meggyónjanak, miközben az ország számos templomában üresen 
álltak a gyóntatószékek? 

Az egykori gyónók szerint az arsi plébánosból Isten irgalmas szeretetének 
ellenállhatatlan szépsége sugárzott. Ez azonban csak részben magyarázza az 
eseményeket. A másik, logikusnak tűnő ok az, hogy maga az Úr vonzotta 
Arsba a gyónókat. Így viszonozta Vianney Szent János nagylelkűségét, aki 
bárki másnál többet tett a bűnösökért. Nem volt gyóntató, aki hosszú éveken át 
többet gyóntatott volna, mint az arsi plébános – de olyan sem, aki annyi 
imádságot és áldozatot ajánlott volna föl megtérésükért, mint ő.  

Amikor a papok leendő védőszentje Arsba került, az emberek alig jártak 
gyónni. János atya nem keseredett el: éjszakánként a templomban imádkozott 
plébániája megtéréséért. Rendszeresen böjtölt és önmegtagadásokat vállalt 
engesztelésül mások meg nem gyónt bűneiért. A gyóntatószékben várakozva 
imádkozott azokért, akiknek be kellett volna lépniük, de nem tették. Ez így ment 
tíz évig, mielőtt megindult a gyónók áradata.  

Az imát és az engesztelést később sem hagyta abba, sőt másokat is biztatott, 
hogy csatlakozzanak hozzá. Azt mondta, minden ima jó, de legjobb a 
bűnösökért felajánlott ima, hiszen „a jók úton vannak az örök üdvösség felé, a 
tisztítótűzben szenvedők biztosan eljutnak oda, de a szegény bűnösök, ha így 
halnak meg, örökre elvesznek." „Aki megment egy lelket a kárhozattól, két 
lelket ment meg: az illetőét és a magáét" – mondogatta, tudván, hogy nemcsak 
a feloldozást adó pap menti meg a lelkeket, hanem Isten akarata szerint bárki, 
aki imádkozik értük. 
Amikor egy hívő megkérdezte, hogyan imádkozzon a bűnösök megtéréséért, 
János atya – így felelt: „8–15 napon át felajánlhatja magát áldozatul. Tűrhet 
hideget, meleget, megfoszthatja magát valamitől, meglátogathat valakit, akinek 
ezzel örömet szerez, végezhet kilencedet, naponta járhat szentmisére. 
Mindezzel Istennek dicsőséget, magunknak pedig sok kegyelmet szerzünk." 
Egy paptársának, aki a gyónók távolmaradásáról panaszkodott, így válaszolt: 
„Prédikált róla, imádkozott érte, de böjtölt-e?  Vállalt-e önmegtagadást, aludt-e 
a földön? Amíg ezeket nem tette, nincs joga panaszkodni."   

Ha valaki nem volt hajlandó bűnbánatot tartani, az arsi plébános 
megkétszerezte az illetőért felajánlott imáit és áldozatait. „Megelőző" céllal is 
tett felajánlásokat, például táncmulatságok előtt, hogy Isten kegyelméből ne 
essenek bűnbe az emberek. A gyónókért utólag is imádkozott; kisebb elégtételt 
adott, a többit magára vállalta, nehogy a súlyos elégtételtől tartva ne térjenek 
vissza gyónni.  

Azért imádkozott ilyen kitartóan, mert meg volt győződve róla, hogy a halálos 
bűnből való megtérés igazi csoda, amit egyedül Isten képes véghezvinni. A 
feloldozáskor Lázár feltámasztásánál is nagyobb csoda történik, hiszen 
feltámad a lélek, amihez képest a test feltámadása semmiség. A 
közbenjárására történt csodás gyógyulásoknak nem tulajdonított nagy 
jelentőséget: „A test oly keveset számít, de mily csodálatos arra gondolnunk, 
gyermekeim, hogy van egy szentségünk, amely meggyógyítja a lélek sebeit!" 

Vianney Szent János egész élete egyetlen nagy imádság volt a bűnösök 
megtérésének csodájáért. „Akkor vagyok boldog – mondta –, amikor 
imádkozom a bűnösökért." Egy barátjának azt is megvallotta: „A Jóisten látnom 
engedte, mennyire örül, hogy imádkozom a szegény bűnösökért. Nem tudom, 
igazi hang volt-e, amit hallottam, vagy álom, de felébredtem rá. Azt mondta: 
'Istennek minden áldozatnál kedvesebb a bűn állapotában lévő lélek 
megmentése.' Ezért minden elhatározásomat a bűnbánatért ajánlom fel." 

 

Böjte Csaba lesz a csíksomlyói búcsú ünnepi szónoka  

A május 21. és 24. között megrendezendő csíksomlyói búcsú mottója: „Most 
segíts meg, Mária!” A május 22-i ünnepi szentmisén részt vesz Francisco-
Javier Lozano bukaresti apostoli nuncius és a világ ferenceseinek legfőbb 
elöljárója, José Rodríguez Carballo miniszter generális is. 

Május 21-én, pénteken a 19 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a 443. 
csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot és búcsút. A szentmisét követően a 
kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik. 

Május 22-én, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 19 órakor lesznek 
szentmisék a kegytemplomban. Az ünnepi szentmise 12.30-kor kezdődik a két 
Somlyó-hegy közötti nyeregben a Hármashalom oltárnál. Az idei búcsú 
szónoka Böjte Csaba dévai ferences szerzetes. A szentmisét – amelyen részt 
vesz Francisco-Javier Lozano bukaresti apostoli nuncius és a világ 
ferenceseinek legfőbb elöljárója, José Rodríguez Carballo miniszter generális – 
a Duna Televízió és az Erdélyi Mária Rádió élőben közvetíti. Szombat éjszaka 
a kegytemplomban virrasztás lesz. A csíksomlyói Szent Péter-templomban 18 
órakor kerül sor a csángó misére. Május 23-án, pünkösdvasárnap a szentmisék 
7-kor, 8-kor, 10.30-kor és 19 órakor kezdődnek a kegytemplomban. Május 24-
én, pünkösdhétfőn pedig 8-kor, 10.30-kor és 19 órakor. 

A csíksomlyói ferencesek felhívása 

A kegyhely őrei, a ferences szerzetesek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra 
is mindenkit  várnak: híveket, papokat, szerzeteseket és a lovagrendek 
képviselőit, a politikusokat és különböző közéleti szereplőket. Felhívják a 
figyelmet arra, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsú zarándoklat. A pünkösdi 
szent napokon a Csíksomlyóra zarándokolók Isten imádását, a boldogságos 
Szűz Mária tiszteletét tartsák szem előtt, és legyenek tudatában annak, hogy a 
bűnbánati gyakorlatok, a gyónás, az áldozás és a szentmisén való részvétel 
mellett a zarándoklatnak a kellemetlenségek és egymás elviselése, az 
áldozatvállalás is részei. 

„Évről évre megtapasztalhatjuk, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsúsok közül 
sokan nem a fentiekben felvázolt lelki-vallásos tartalmat és lelkületet keresik, 
hanem annak alkalmaként használják fel ezt az évszázados hagyományokkal 
rendelkező vallási eseményt, hogy politikai hovatartozásukat, a keresztény 
értékrendtől merőben eltérő csoportidentitásukat mutogassák. Ennek a több 
éve megfigyelhető jelenségnek a megemlítésével nem szeretnénk senkit 
bántani, de mint a kegyhely őrei úgy gondoljuk, hogy ezek a megnyilvánulások 
nem találkoznak a búcsús zarándoklat alapvető értelmével, szerepével. Éppen 
ezért hangsúlyozzuk: a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat igazi értéke a 
bűnbánatban, az Istennel való közös találkozásban, a Mária-tiszteletben rejlik”  


