
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 Roik Mária kérésére a március 12-én elhunyt Rudolf János 
lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz $475, 
RECO $40. Isten fizesse meg!  

� Április 10-én, szombaton, 18.00-tól az ottawai cserkészek mindenkit szeretettel 
meghívnak a Magyar Cserkészszövetség megalakulásának 100. évfordulója 
alkalmával rendezendő Cserkészvacsorára és Táncra a Magyar házba. Jegyeket 
a vacsorára és az élőzenére a rendezőknél lehet előjegyezni (613.435.2500, 
613.835.5955, 613.823.7283). Belépő felnőtteknek $20, gyermekeknek 12 év 
alatt $10. Kérem, támogassuk fiataljainkat. 

� NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE 
 Ápr. 1. –  Nagycsütörtök – angol mise este 19:00 órakor. 
 Ápr. 2. –  Nagypéntek – Krisztus kínszenvedésére és halálára 

való emlékszertartás – magyar nyelvű mise d.u. 1:00 
órakor. 

 Ápr. 3. –  Nagyszombat – angol feltámadási szertartés este 
20:00 órakor. 

 Ápr. 4. –  Húsvétvasárnap – magyar szentmise d.u. 16:00-kor. 

� 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 

Április 4 Április 11 Április 18 Április 25 

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

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

 
A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 74 Ó Jézus, Jézus, 
Felajánlásra: 71 Keresztények, sírjatok, 
Áldozásra: 135 Üdvözlégy, ó drágalátos nagy Szentség, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 65 Áll a gyötrött Istenanyja, 

 
 

Zsoltár 
Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? 

 
EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

Krisztus engedelmes lett értünk 
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 

Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet 
adott neki,  

amely fölötte áll minden névnek. 
 

A szentmise olvasmányai 
Iz50, 4-7; 
Fil2, 6-11;  

Lk22, 14-23, 56 
 
 

„ÁLDOTT A KIRÁLY, AKI JÖN AZ ÚR NEVÉBEN!” 
 

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

vagy http://www.omkk.tk 



Életige – 2010. március (Chiara Lubich)  

„Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt 
mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – odamegy, s nem lesz nektek 
semmi sem lehetetlen.” (Mt 17,20) 

Hányszor érzed az életben, hogy segítségre van szükséged, pedig tisztában vagy 
vele, hogy egyetlen ember se tudná megoldani a problémádat. Ilyenkor 
önkéntelenül Valaki felé fordulsz, aki lehetővé tudja tenni a lehetetlent. Ennek a 
Valakinek Jézus a neve. 

Hallgasd csak, mit mond: 

„Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt 
mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – odamegy, s nem lesz nektek 
semmi sem lehetetlen.” (Mt 17,20)  

A „hegyek elmozdítását” nyilvánvalóan nem szó szerint kell érteni. Jézus nem azt 
ígérte apostolainak, hogy látványos csodákat tudnak majd tenni, s ámulatba ejtik a 
tömeget. Ha végignézel az Egyház történetén, egyetlen szentet sem fogsz találni, 
ismereteim szerint, aki hegyet mozdított volna a hitével. A „hegyeket mozgatni” 
hasonlat szándékosan túlzó kifejezés, az a célja, hogy az apostolok szívébe vésse 
a meggyőződést, hogy a hit számára semmi sem lehetetlen. 

Jézus minden csodát, amelyet közvetlenül, vagy az övéi által tett, mindig Isten 
országáért, az evangéliumért, vagy az emberek üdvösségéért tette. A hegyek 
elmozdítása nem szolgálná a céljait. 

A „mustármag” hasonlata azt akarja kifejezni, hogy Jézus nem többé-kevésbé nagy 
hitet, hanem igazi hitet kér tőled. Az igazi hitre pedig az jellemző, hogy az ember 
egyedül Istenre támaszkodik és nem a saját képességeire. 

Ha kétség vagy elbizonytalanodás vesz rajtad erőt, azt jelenti, hogy az Istenbe 
vetett bizalmad még nem teljes, még gyenge és kevéssé hatékony a hited: saját 
erőidre és az emberi logikára támaszkodsz. 

Aki viszont teljesen bízik Istenben, az hagyja, hogy Ő cselekedjen. Istennek pedig 
semmi sem lehetetlen. 

Jézus ezt a hitet kívánja az apostoloktól, éppen ezt a bizalomteli magatartást, 
amely megadja a lehetőséget Istennek, hogy kinyilvánítsa hatalmát. 

Ez a hit – amely tehát hegyeket mozgat – nem néhány rendkívüli ember kiváltsága, 
hanem minden hívő számára lehetséges és kötelező. 

„Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt 
mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – odamegy, s nem lesz nektek 
semmi sem lehetetlen.” 

Úgy tartják, hogy Jézus akkor mondta apostolainak e szavakat, amikor szétküldte 
őket a világba. 

Könnyen elbátortalanodunk és megijedünk, ha tudjuk, hogy kicsiny és 
felkészületlen nyáj vagyunk, minden rendkívüli adottság nélkül, szemben azzal a 
hatalmas tömeggel, amelynek az evangélium igazságát kell vinnünk. 

Könnyen elkedvetlenedünk, ha az embereket egész más érdekli, mint Isten 
országa. 

Lehetetlen feladatnak tűnik. 

Jézus viszont biztosítja az övéit arról, hogy hitükkel elmozdíthatják a közömbösség 
és az érdektelenség hegyeit. 

Ha hitük lesz, semmi sem lesz számukra lehetetlen. 

Ezt a mondatot alkalmazhatjuk minden más élethelyzetben is, ha azok az 
evangélium terjedését és a lelkek üdvösségét szolgálják. 

Leküzdhetetlen akadályokkal szemben olykor az a kísértésünk támad, hogy ne is 
forduljunk Istenhez, mert az emberi logika azt súgja, hogy úgyis mindegy, úgysincs 
értelme. 

Jézus ilyenkor is arra biztat, hogy ne veszítsük el a bátorságunkat, és forduljunk 
bizalommal Istenhez. Ő valamiképpen teljesíti majd kérésünket. 

Így történt Lellával is. 

Új munkahelyre került Belgiumba, a flamandok közé nagy reményekkel. Néhány 
hónap elteltével azonban erőt vett rajta a csüggedés és a magány. 

Úgy látta, hogy áthághatatlan akadály épül közte és a lányok között, akikkel együtt 
lakott és dolgozott. 

Elszigeteltnek érezte magát, idegennek épp azok között, akiket szeretettel akart 
szolgálni. 

Ez abból adódott, hogy a nyelv, amelyet beszélnie kellett, se neki, se a többieknek 
nem volt az anyanyelve. Azt mondták neki, hogy Belgiumban mindenki beszél 
franciául, tehát ezt a nyelvet tanulta meg. Amikor azonban közelebbről is 
megismerte ezt a népet, rájött, hogy a flamandok csak az iskolában tanulják a 
franciát, és általában nem beszélik szívesen. 

Sokszor próbálta elmozdítani az elszigeteltség hegyét, amely távol tartotta őt a 
társaitól, de hiába. Vajon mit tehetne még értük? 

Maga előtt látta egyik társa, Godelieve szomorú arcát. Aznap este úgy ment aludni, 
hogy hozzá sem nyúlt a vacsorához. 

Lella utánament, de félénken és tétovázva megállt az ajtaja előtt. Kopogni szeretett 
volna, de hát… milyen szavakat használjon, hogy megértesse magát? Ott állt 
néhány percig, aztán feladta megint… 

Reggel bement a templomba, leült a leghátsó sorba, és könnyeit rejtegetve a 
tenyerébe temette arcát. Ez volt az egyetlen hely, ahol nem kellett más nyelvet 
beszélnie, ahol nem kellett megértetnie magát, mert volt Valaki, aki szavak nélkül is 
megértett mindent. Ez a bizonyosság bátorította, miközben aggódó szívvel 
Jézushoz fordult: „Miért nem tudok osztozni a többiek keresztjében, és miért nem 
tudom szavakkal kifejezni, amit Te értettél meg velem, amikor Rád találtam: hogy 
minden szenvedés szeretet?” 

Ott állt a tabernákulum előtt, szinte választ várva attól, Aki megvilágosította 
életének minden sötétségét. 

Tekintete az aznapi evangéliumra tévedt, és ezt olvasta: „Bízzatok – higgyetek – én 
legyőztem a világot!” E szavak balzsamként hatottak Lellára, és nagy béke töltötte 
el a lelkét. 

A reggelinél Anniba botlott, aki a ház rendjére ügyelt. Köszönt neki, bement vele a 
konyhába, és szó nélkül segíteni kezdett a reggeli készítésben. 

Elsőnek Godelieve jött le a szobájából. Kávét akart inni a konyhában sietve, hogy 
össze ne találkozzon senkivel. De hirtelen megállt. A Lellából áradó béke minden 
szónál erősebben megérintette a lelkét. 

Aznap este hazafelé menet Godelieve kerékpáron utolérte Lellát, igyekezett jól 
érthetően beszélni, és odasúgta neki: „Nincs szükség szavakra. Ma az életeddel 
mondtad: »Szeress te is!«” 

A hegy elmozdult. Chiara Lubich 


