
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 Magyar Hősök lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$435, Clergy Support (Diákpap) $1240. Isten fizesse meg! 

� „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. 

� Június 19-én, szombaton este 7 órától apák és nagyapák köszöntése 
lesz az apák napja alkalmával a Magyar Házban. Vacsora felnőtteknek 
$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  

Június 6 Június 13 Június 20 Június 27 

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

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

 
A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 105/1-2 Szentháromságnak életem… 
Felajánlásra: 105/3-4 Az Istenember áldassék… 
Áldozásra: 123 Most lett a kenyér… 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 102 Mennyországnak Királynéja, 

 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Uram, mi Urunk, mily csodálatos a te 

neved az egész világon. 
 

ALLELUJA 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek: Istennek, aki van, aki volt 
és aki eljön újra! 

 
A szentmise olvasmányai 

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

Lk 24, 46-53;  
 

,, Az Úr útjának kezdetén alkotott 
engem'' 

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 



Bíró László katonai ordinárius körlevele a Magyar Hősök Emléknapjára  
A Magyar Hősök Emlékünnepe – melyet május utolsó vasárnapján állít elénk a 
múltat megbecsülő emberi emlékezet – a hősiességet tárja elénk mint olyan 
eszményt, amire akaratunkat megfeszítve törekednünk kell – áll többek között Bíró 
László püspöknek az emlékünnep alkalmából közzétett körlevelében. A körlevél 
teljes szövege az alábbiakban olvasható:  

Kedves Testvérek! 

„Ha az alapfalak is leomlanak, mit tegyen akkor az igaz?” (Zsolt11,3), kérdezi 
aggódva a zsoltáros, és kérdezzük mi is. Amikor körültekintünk világunkban, 
szembeötlő módon láthatjuk az alapvető emberi értékek figyelmen kívül hagyását, 
negligálását, tagadását. Sokan az értékek válságáról beszélnek, pedig nem az 
emberi értékek vannak válságban, hanem az ember hozzájuk való viszonya. A 
legközvetlenebb erények hiánya vagy semmibevétele – mint a szavahihetőség, 
megbízhatóság, hűség, állhatatosság – fájdalmasan jelentkezik hétköznapi 
életünkben, a mindennapok eseményeiben. A hitványság és a nemtörődömség 
egyre jobban begyűrűzik legbensőbb kapcsolatainkba is. A számvetés jelen 
állapotunkkal fölveti a kérdést, „honnan is jöhetne szabadulásunk?” 

A Magyar Hősök Emlékünnepe – melyet május utolsó vasárnapján állít elénk a 
múltat megbecsülő emberi emlékezet – a hősiességet tárja elénk mint olyan 
eszményt, amire akaratunkat megfeszítve törekednünk kell. Az újkori modernitás 
szellemisége először a szentség utáni vágyat tette nevetségessé, majd a hősiesség 
gondolatát gyanúsította meg és járatta le. Pedig az ember nem tud kiteljesedni a 
„nálánál nagyobb” szolgálata nélkül. A Szentmise IV. Kánonja szerint az ember 
méltósága az, hogy csak „a Teremtőnek szolgálva uralkodjon minden 
teremtményen.” Isten és a teremtett világ szolgálata azonban nem lehetséges a 
hősiesség, az élet odaadása, azaz az önfeláldozás nélkül.  

Amikor az Egyház életszentségről beszél, akkor valójában a hősiességet állítja 
elénk mint követendő példát. Arra hív meg bennünket, hogy keresztségünk 
legbensőbb hivatását, Jézus papi küldetését folytassuk: mutassuk be életünk 
áldozatát, hirdessük az Evangéliumot minden teremtménynek, és imádkozzunk az 
egész világ üdvösségéért. 

A Magyar Hősök Emlékünnepe – melyet először az 1917/VIII. Törvény rendelt el, s 
amelyet a 2001/LXIII. Törvény megújított – a közösségért vállalt halálig tartó 
áldozat magasztos mivoltát állítja elénk mint ideált és követendő példát. „A 
magyarság hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfoglalás és Szent 
István király ezer esztendővel ezelőtt történt államalapítása óta a haza 
megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a 
magyar nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam.” 
Nemzetünk hősei bemutatták Istennek saját életük áldozatát, képesek voltak 
mártíromságuk árán áldozatot hozni az emberi méltóság, a becsület, a haza, az 
otthon fennmaradása és nyugalma érdekében. 

Ezen a napon tekintetünket és emberségünk törekvéseit azokra irányítjuk, akik 
képesek voltak áldozatot hozni – javaikat, idejüket, képességeiket, adottságaikat, 
energiájukat, akár életüket is adni – a nagyobb közösség, hazánk javáért és 
nemzetünk boldogulásáért. Magyar történelmünk bővelkedik ilyen hősökben. 
Idézzük föl az ő példájukat, helytállásukat. Rájuk tekintve megérthetjük, mit jelent 
az, hogy „gondolkodj globálisan–egyetemesen, cselekedj lokálisan–itt és most”. 
Emlékeznünk kell a honfoglaló elődökre, a bölcs és előrelátó uralkodókra és 
államférfiakra, a hőslelkű és megalkuvást nem ismerő hadvezérekre, az 

önfeláldozás magasztos példáját felmutató ifjakra, a bátor lelkületű asszonyokra, a 
győztes és vesztes csatákban életüket odaadó katonákra és honvédekre. Nevük 
világító csillagként ragyog magyar múltunk egén, ezért ismernünk kell életüket és 
tetteiket, melyek bátorítást és útmutatást tudnak adni élethelyzeteinkben. 

Ugyanakkor ezen a napon azokra is gondolnunk kell, akiknek név szerint nem 
állított emlékművet az emberi emlékezet. Azokra, akiknek élete a köznapi megítélés 
szerint nem volt embert próbáló hősiesség, akik „csak” az igaz emberi lét 
vállalásának hősei voltak. Hiszen hősök azok is, akik a megbocsátás és a béke 
jobbját tudták nyújtani az ellenük fordulóknak, hősök voltak azok is, akik békét 
tudtak teremteni önmagukban, ott és abban a helyzetben, ahol a bosszúvágynak 
gátat kellett szabni. Az igaz emberség hősei voltak azok is, akik a legnehezebb 
helyzetekben is embertársaik javát akarták. De hősök voltak azok is, akik oda 
tudták adni életüket a hétköznapok idegeket felőrlő gondjainak, a mindennapok 
következetes és szorgalmas munkájának, a helytálló élet oly sokszor hiábavalónak 
mondott vagy lekicsinylőnek ítélt apró cselekedeteinek.  

Kedves Testvérek! Az ember mindig és szükségszerűen példaképeket keres és 
követ, bárhogyan is nevezi őket. Nem általában tesszük a jót, hanem valakinek a 
példájára. Ezért – hogy az utánunk következő nemzedékek ne a magukból és 
emberségükből kifordult emberi roncsokat kövessenek, hanem olyan értékrendet, 
amely nemcsak pillanatnyilag ad kielégülést, hanem maradandó karaktert, 
egyéniséget teremt – ajánljuk a kedves Testvérek és minden jóakaratú 
embertársunk figyelmébe a Magyar Hősök Emlékünnepét. 

A jelenben megtapasztalható erkölcsi válság megoldása abban található, hogy a 
rajtunk múló dolgokat hősiesen, áldozatot nem sajnálva megtesszük, a többit pedig 
rábízzuk Istenre, a történelem Urára, aki gondviselésével akarja életünket 
gazdagítani és minduntalan megújítani. Segítségünk onnan jöhet, hogy törekszünk 
az Evangéliumból fakadó tisztánlátásra és önfeláldozásra. Krisztus tanításából 
fakadóan feladatunk és kötelességünk valami „szépet tenni” Istenért és a nagyobb 
közösségért, a Hazáért. S bár tudjuk, hogy Isten az, aki a vágyat fölkelti és 
beteljesíti, mégis megköveteli a mi közreműködésünket és döntésünket is.  

Szentmiséinkben minden nap elhangzik a felkiáltás: „Emeljük föl szívünket”. A 
hétköznapi életünk erényeinek válságát szívünk, elménk és tekintetünk fölemelése 
tudja meggyógyítani. Törekedni és keresni kell az áldozat vállalás lehetőségét, 
tágítani gondolkodásunk horizontját, valahogy úgy, mint ahogy a költő mondja: 
„hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat” (József 
Attila). Az egyén csak közösségbe illeszkedve boldogulhat.  

Imáinkban köszönjük meg Istennek, hogy hazánkban és környezetében most béke 
van. De a világ számos pontján békétlenség uralkodik, több helyen háborús övezet 
van, és megannyi biztonságot fenyegető folyamat zajlik. Nemzetközi szövetségi 
rendszerek fejtik ki tevékenységüket azért, hogy a válságövezeteket felszámolják, a 
békét megteremtsék, fenntartsák és megszilárdítsák. Ebben a missziós 
tevékenységben – a nemzet akaratából – Hazánk is részt vállal, hiszen másfél 
évtizede a Magyar Honvédelem katonái a világ számos pontján teljesítenek 
szolgálatot a világ békéjének helyreállításában. Imáinkkal kísérjük életüket, hogy 
hivatásuk szolgálatát esküjükhöz híven tudják megvalósítani. 

A Magyar Hősök Emléknapján a múlt áldozataira és dicső elődeinkre való 
emlékezés táplálja hazafias érzelmeinket, hogy meg tudjuk találni példaképeinket 
Nemzetünk és Hazánk nagyjai között, akiket vágyainkban követve talán megkapjuk 
a lehetőséget, hogy tevőlegesen is követhessünk. 


