
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 közösségünk május 27-én elhunyt tagjáért, Somogyi 
Zoltán lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$320, Clergy Support (Diákpap) $295, RCECO $40. Isten fizesse meg! 

� 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. 

� Az ottawai magyar TV műsor, a Hungarian Spectrum, adását jövő héten 
vasárnap, június 13-én 9:30 órától, valamint az ismétlést június 19-én, 
szombaton, 9:30 órától sugározza a ROGERS TV 22-es csatornája. 

� 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.  

� Június 29-én, kedden este 7 órától Üsztürü, erdélyi magyar népi zenekar 
műsora lesz a Magyar Házban. Az előadás előtt 6 órától a rendezők 
vacsorával várjak az érdeklődőket. Belépő és vacsora felnőtteknek $30, 
gyemekeknek $15. Belépő vacsora nelkül felnőtteknek $22, gyermekeknek 
$10. 

� Szentmisénk után mindenkit szeretettel várunk kávéra, süteményre a 
templomunk alatti teremben.  
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MISEREND – FIGYELEM VÁLTOZÁS!!!! 

Június 13 Június 20 Június 27 Július 4 

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

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

 
A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 142 Zálogát adtad, ó Jézus, 
Felajánlásra: 109 Áldjad ember e nagy Jódat, 
Áldozásra: 119 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 155 Jézus szíve, legtisztább szív, 

 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Pap vagy te mindörökké, Melkizedek 

rendje szerint. 
 

ALLELUJA 
Alleluja. Jézus mondja: Én vagyok az 

égből szállott élő kenyér. Aki eszik ebből a 
kenyérből, örökké élni fog. Alleluja. 

 
 

A szentmise olvasmányai 
Ter14, 18-20; 

1Kor11, 23-26; 
Lk9, 11b-17;  

 
„TI ADJATOK NEKIK ENNI!” 

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 



Lelkipásztori út Észak-Amerikába 

Cserháti Ferenc, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának 
a külföldi magyarok lelkipásztori gondozásáért felelős tagja 
június 5. és 22. között végez pasztorális látogatást 
Kanadában és az USA-ban. 

Az esztergom-budapesti segédpüspök a torontói Árpád-házi 
Szent Erzsébet-templomban kezdi idei kanadai látogatását, 
ahol június 6-án, vasárnap 10.30-kor szentmise keretében 
bérmálást végez. A délután során a főpásztor találkozik 
elődjével, Miklósházy Attila ny. püspökkel. Június 7-9. között 
részt vesz a Kanadai Magyar Papi egység lelki programján 
Ancasterben. Cserháti Ferencet a kanadai Londonban június 
9-én fogadja Ronald Peter Fabbro megyés főpásztor, a 

külföldi magyarok püspöke ezután a helyi Szent Mihály-templomban mutat be 
szentmisét, amelyen John M. Sherlock ny. londoni megyéspüspök is részt vesz. 

Június 10-én, csütörtökön a courtland-i Szent László Magyar Katolikus Közösséget 
keresi fel a főpásztor, 18.30-kor celebrál körükben szentmisét. Június 12-én, 
pénteken a Szent Imre Magyar Egyházközség fogadja a püspököt Edmontonban, 
ahol 16 órakor veszi kezdetét a püspöki szentmise. Másnap 10.30-kor a calgaryi 
Szent Erzsébet-templomban mutat be szentmisét Cserháti püspök. 

Június 15-16-án már az Amerikai Magyar Katolikus Papok Szövetségének 
vendégeként vesz részt a papok chicagói találkozóján. Június 17-éna Notre Dame 
Katolikus Egyetemet tekinti meg és a Prokop Péter festményeivel díszített 
Magyarok Nagyasszonya-templomot látogatja meg a segédpüspök. A chicagói 
Szentháromság-templomban június 19-én, szombaton 16 órakor, a Szent István 
magyar templomban június 20-án, vasárnap 10 órakor mutat be szentmisét. Június 
20-án Francis George chicagói bíboros érsekkel, az Amerikai Katolikus Püspöki 
Konferencia elnökével folytat megbeszélést, végül június 21-én John Manz chicagói 
segédpüspökkel találkozik. 

 

A Vatikáni Titkos Levéltár érdekességei – a RomeReports videója  

Új könyv jelent meg a Vatikáni Titkos Levéltárról. A kötet 105 dokumentumot mutat 
be, amelyeket eddig kizárólag külön engedéllyel rendelkező kutatók tekinthettek 
meg. 

A videó szövege magyarul:  

A gyűjteményben megtalálható egy Hitlerhez írt pápai levél piszkozata 1934-ből. A 
levélben XI. Piusz pápa arról beszél, hogy az Egyház „igazi békére" törekszik. A 
kiváló minőségű reprodukción látható ceruzás bejegyzésekről úgy vélik, a 
következő pápa, XII. Piusz kezétől származnak.  

A kötet 46. oldalán az olvasó megtekintheti a Luther Márton elítélését és 
kiközösítését kimondó pápai dokumentumot.  

Az összeállítás híres művészek, pl. Bernini leveleit is tartalmazza. A Szent Péter-
bazilika építésze levélben kér fizetséget a pápától a Santa Maria Maggiore-
bazilikánál végzett munkájáért és az Angyalvárhoz vezető híd angyalaiért. Bernini 
összesen több mint 8000 scudót kért műveiért. 

1550-ben Michelangelo is levélben kért fizetséget; azt is megemlíti, hogy a hosszú 
konklávé hátráltatja a bazilika kupolájában végzett munkáját. Ezen a konklávén 
választották pápává VI. Piuszt. Több mint három hónapig tartott; hivatalos 
szavazólapja is a gyűjtemény részét képezi. 

Böjte Csaba levele a kettős állampolgárságról  

Kedves Testvérek! 

Anyaországbeli testvéreink nagylelkűen kinyújtották felénk kezüket és szeretettel, 
jósággal felkínálták azt, ami számukra is a legdrágább, nemzetünk 
nagycsaládjához való törvényes tartozás lehetőségét, a magyar állampolgárságot.  

Meghívtak asztalukhoz mint testvér a testvért, hogy szétszabdalt népünk békében 
újra egyesülve részt vehessen Európa határain belül, más szabad nemzetekkel 
közösen, világunk tovább álmodásában, építésében. Ezentúl nemcsak 
anyanyelvünk drága köteléke tarthat össze bennünket, hanem a szabad magyar 
parlament által megszavazott törvény is.  

A kettős állampolgárságról szóló törvény lehetőséget és jogot ad, hogy ne csak a 
távoli kispadról, vagy mint vendégmunkások szóljunk bele nemzetünk 
nagycsaládjának ügyes-bajos dolgaiba, hanem mint felelős állampolgárok, 
belekapcsolódjunk a bennünket érintő döntésekbe és azok kivitelezésébe. 

Az Újszövetség népéhez tartozó erdélyi kereszténynek a földi síkon két nagy 
erővonalat kell harmonizálnia. Magyarok vagyunk, de köt a drága szülőföldünk, 
Erdély, ahova a jó Isten akaratából születtünk, és ahol rajtunk kívül sok-sok 
becsületes ember él. Bármelyik értékről is ha le kellene mondanunk, 
szegényebbek, sebzettek lennénk.  

Hiszem, hogy nem a határok tologatása a megoldás számunkra, hanem a testvéri 
szeretetben, becsületes munkában való egymásra találás. Úgy gondolom, hogy 
elég nagy ez a szép Kárpát-medence, hogy otthont adjon az itt élő népeknek. 
Nekünk nem egymástól kell elvegyük a betevő falatot, hanem váll a váll melletti 
kemény munkával kell azt mindannyiunk számára megteremtsük.  

Hiszem, hogy együtt könnyebb és eredményesebb is az az útkeresés, a munka, 
mely családjaink életét tovább tudja vinni az új évezredben. Hiszem, hogy a kétezer 
éve közénk jött betlehemi kisded képes akkorára tágítani szívünk, melyben elfér a 
népünk, nemzetünk iránti őszinte szeretet és a szülőföldünk iránti ragaszkodás, de 
a velünk együtt élő nemzetek iránti lojalitás is. Így mi, a Trianon után kisebbségbe 
szakadt magyarok élő hidak lehetünk, s nem falak, melyek elválasztanak, vagy 
hideg vasékek, melyek széthasogatnak népeket, országokat. 

Mindezek tudatában drága gyermekeinkkel szeretnénk megköszönni egy 
szentmisében a bennünket szerető, segítő anyaországi testvéreinknek a 
lehetőséget, a kettős állampolgárságról szóló hatalmas kaput, melyen keresztül 
felemelt fővel beléphetünk egymáshoz. Szeretnénk együtt imádkozni, hogy ez a 
szép, tiszta szívek vágyából megszületett lehetőség valósággá váljon. Azt 
szeretnénk kérni imáinkban, hogy a kettős állampolgárságról szóló törvény az 
acsarkodó, múló világ végét jelentse, és egy új testvéribb, reményteli világ alapköve 
legyen. 

Ezért július 10-én 18 órától Budapesten, a Szent István-bazilikában ünnepi 
szentmisét szeretnénk bemutatni gyermekeinkkel. A szentmise énekrendjét a XVII. 
században élt csíksomlyói ferences szerzetes, Kájoni János anyagából válogatta a 
csíkszeredai Role együttes.  

Hálaadó, ünnepi műsorunkra nagy szeretettel várjuk, mindazokat, kik testvéri 
szeretettel nyújtják felénk karjaikat. 

 

Kisebb testvéri szeretettel, Csaba testvér 

Jót tenni jó!! 


