
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 Földes János kérésére Steinhöfer Mária és Dr Földes 
János lelkiüdvéért ajánljuk fel.  

� Hálás köszönet az elmúlt hetek nagylelkű adományaiért:  
December 24. -- Perselypénz: $650, közösségnek $250, 
December 27. -- Perselypénz: $405, Clergy $20. 

� Hungarian Spectrum müsorát január 10-én, vasárnap de. 10-kor, majd 
az ismétlést január 16-án, szombaton, de. 10-kor sugározza a Rogers a 
22-es csatornáján. 

� FIGYELEM!!! A múlt heti értesítőben közölt információval ellentétben az 
idei Homelands Mass nem du. 4 órakor, hanem du. 2.30 órakor fog 
kezdődni jövő héten vasárnap, január 10-én a Notre Dame Bazilikában. 
Mivel Father Donnak és közösségünk azon tagjainak, akik részt vesznek 
a mise lebonyolitásában (olvasó, zászlóvivő, stb.) már 2 órakor meg kell 
jelenniük a Bazilikában, így a Father Don kérésére a 12.30-as mise jövő 
héten elmarad és helyette a Homelands Mass-ra invitáljuk a magyar 
híveket. Amint említettük, Prendergast Ottawai Érsek külön felkérte 
közösségünket a részvételre és hogy magyar nyelvű olvasót is 
delegáljunk, igy probáljunk meg minél többen megjelenni. Népviselet és 
„finger food” tipusú kóstoló hozatalára idén is bátorítják a híveket, bár ez 
nem követelmény. További információért forduljanak Feszty Dánielhez. 

� Szentmisénk után mindenkit szeretettel várunk kávéra, süteményre a 
templomunk alatti teremben.  
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MISEREND 

Január 10 Január 17 Január 24 Január 31 

14:30  
Notre Dame bazilika 

12:30 12:30 12:30 

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

 
A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 43 Az isteni gyermeket, 
Felajánlásra: 25 Mennyből az angyal lejött hozzátok, 
Áldozásra: 116 Imádlak, nagy Istenség, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 41 Ó szép Jézus’ 

 
Zsoltár 

Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden 
nemzete! 

 
ALLELUJA 

Láttuk napkeleten csillagát, és eljöttünk, hogy 
hódoljunk az Úr előtt. 

 
 

A szentmise olvasmányai 
Iz60, 1-6; 

Ef3, 2-3a 5-6;  
Mt2, 1-12 

 
 

ÍME NAPKELETRŐL BÖLCSEK JÖTTEK! 

Az Ottawai Magyar Katolikus Közösség weboldala 
http://ottawaimagyarkatolikus.yolasite.com vagy www.omkk.tk 

 
További hirdetéseket Feszty Katalinnak a 613.435.7347 számon vagy 

emailben (ottawaikatolikuskozosseg@hotmail.com) lehet elküldeni. 



Ha békére törekszel, védd a teremtett világot – XVI. Benedek pápa üzenete 
a béke világnapjára  

Az új év kezdetén szeretnék szívből békét 
kívánni minden keresztény közösségnek, a 
nemzetek vezetőinek és minden jóakaratú 
embernek az egész világon – írja 
üzenetében Benedek pápa. 

A béke 43. világnapjának témája: Ha 
békére törekszel, védd a teremtett világot. 
A Szentatya üzenetében arra figyelmeztet, 
hogy a teremtett világ tiszteletben 
tartásának nagy jelentősége van azért is, 
mert „a teremtés Isten minden művének 
kezdete és alapja”, megóvása napjainkban 

lényegbevágó az emberiség békés együttélése szempontjából. Az emberek 
egymás iránti kegyetlensége miatt a békét és a valódi, teljes emberi fejlődést 
számos veszély fenyegeti (háborúk, nemzetközi és helyi konfliktusok, 
terrorcselekmények, az emberi jogok megsértése). Ugyanakkor nem kevésbé 
aggasztóak a hanyagságból – ha nem egyenesen visszaélésből – fakadó 
tényezők, amelyek földünket és az Istentől kapott bőséges természeti javakat 
fenyegetik. Ezért elengedhetetlen, hogy az emberiség megújítsa és 
megerősítse „az ember és környezete közötti összhangot, amely Isten teremtő 
szeretetének tükre kell, hogy legyen: ebből a szeretetből származunk, és efelé 
tartunk” 
 

Gáspár, Menyhért, Boldizsár! Tisztelettel köszöntlek!  

Böjte Csaba gondolatai a napkeleti bölcsek éhségéről és szomjúságáról  

Tisztelettel meghajtom fejemet az ember előtt, ki fényűző keleti gazdagságából, 
bejáratott világnézetéből, sokféle kényelmes földi igazából feláll és útra kel, 
mert űzi belülről egy vágy. Csodálom az „éhséget", mely talpra állított és 
kényelmes otthonaitokból az országútra vitt, hogy elinduljatok, választ 
keressetek, feleletet, hatalmon, anyagi jóléten túli kérdéseitekre. 

Ülök a kölni dóm emberáradatában, és nézem az oltár magaslatában, a 
golyóálló üvegvitrinben a csodálatos szarkofágot, mely porladó testeteknek 
végső nyughelye. A középkor Európájának vagy talán minden időknek egyik 
legcsodálatosabb épületében, ebben a tiszteletetekre kőből faragott gregorián 
himnuszban, itt, a csodálatos gótikus katedrális szentélyében ért véget a 
mesés keletről indult földi vándorlásotok. 

Ülök a hatalmas Dómban, nem kapcsolódom bele az örök vitába, nem érdekel, 
hogy mennyire hitelesek az ereklyék. Számomra most nem ezek a részletek a 
fontosak. Itt vagyok, elzarándokoltam hozzátok, és alázattal meghajtom 
fejemet, csodállak benneteket. Igen, tisztelettel meghajtom fejemet az ember 
előtt, ki fényűző keleti gazdagságából, bejáratott világnézetéből, sokféle 
kényelmes földi igazából feláll és útra kel, mert űzi belülről egy vágy. Csodálom 
az „éhséget", mely talpra állított és kényelmes otthonaitokból az országútra vitt, 

hogy elinduljatok, választ keressetek, feleletet, hatalmon, anyagi jóléten túli 
kérdéseitekre. 

Az évezredek korlátait átlépve, örök emberi kíváncsiságtól vezetve követlek 
titeket Heródes palotájába. Lelkem csendességében szemlélődöm, és látom, 
hogy tanácstalanul ott álltok a csodás udvartartása előtt, és kissé feszengve 
teszitek fel kérdéseiteket. Zavarban vagytok, magatok sem tudjátok pontosan, 
hogy mit kerestek, de mégis zörgettek. Heródes int, és az udvari papok, a 
tudás őrzői, ősrégi pergamenekből nektek utat mutatnak... „Ne félj, Betlehem, 
mert belőled származik a Megváltó!" 

Döbbenetes: ők tudják a választ, és tanításuk alapján ti célba értek. Egy 
egyszerű barlang mélyén, egy jászol ölén meglelitek az Életet, a törékeny 
Gyermeket, aki előtt élő hittel hódoltok. Csodálatos, ti alázattal hisztek a jól 
ápolt udvari papok szavában! Hitetek gyümölcse: találkozás az élő Istennel! 

Heródes is hisz, hiszi az írás szavait, komolyan veszi a papjai tanítását, ezért is 
küldi katonáit... Döbbenetes: ugyanazt a szentírást olvasva, ugyanattól a hittől 
vezetve Heródes katonáit küldi, hogy minden újszülött fiúgyermeket 
kivégeztessen. Az udvari papok jól tápláltan folytatják helyben topogó 
intrikáikat, és ti, a jöttment idegenek útmutatásuk alapján, csendes, égre figyelő 
alázattal célba értek. 

E szent karácsonyi időben népem nagy családja számára nem a tudást és nem 
is a hitet kérem, ez többé-kevésbé mindannyiunkban megvan, hanem 
„éhséget", olthatatlan „szomjúságot", mely kitép tespedtségünkből és elindít az 
Igazság felé. Alázattal kérem a mardosó vágyat, mely kilök a tunya 
kényelmünkből, a magam cinikus értelmiségi elefántcsonttornyából. Igen, 
ajándékként kérem az elégedetlenség tovább vivő erejét, mely segít elszakadni 
a kommunizmust, a liberalizmust és más rendszereket legyőző, temető 
intellektuális gőgtől, hogy a hús-vér életet karjaim közé zárjam. 

Adj erőt Uram, hogy hatalomvágyammal szembe menjek, ne féljek az 
igazságtól, mely lehet, hogy ledönti ingatag trónomat, vélt hatalmamat lesöpri a 
történelem asztaláról, de szabaddá tesz, új hajnalt ígér. Erőt kérek, hogy 
Trianont, a Holokausztot és többi személyes, közösségi sérelmemet elengedve 
útra keljünk, és megtaláljuk a huszonegyedik század Betlehemét! 

Igen, hiszem, hogy Te a ma embere számára is meg akarsz születni! Tudom, 
hogy nem értük el az álmainkat lezáró 
plafont, földi létünk kibontakozásának 
korlátait. Az emberi élet nagy meccsét 
még nem fújták le! Van tovább! Te minket 
is vársz, e fiatal évszázad megszeppent 
fiait. Karjaid roskadoznak ajándékaidtól. 
Van válasz korunk minden kérdésére! 
Ezért kérek mardosó „éhséget", erőt, 
Uram, hogy erőtlen, már csak az 
inerciájától sodródó világunkban felálljunk, 
kérdéseinkkel szembenézve útra keljünk 
és megtaláljunk! 

Napkeleti bölcsek, vezessetek! 


