
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 Dr Horváth 
Antal lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Technikai okok miatt a vasárnapi adományokok részleteit 3 hét múlva 
közöljük az értesítőben. Megétésüket előre is köszönjük. 

� Az ottawai magyar TV műsor, a Hungarian Spectrum, adásának 
ismétlését április 17-én, szombaton, 9:30 órától sugározza a ROGERS 
TV 22-es csatornája. 

� Április 24-én, szombaton, este 7 órai kezdettel vacsorával egybekötött 
Székely bál lesz a Magyar házban. Zenét a Kardinál együttes 
szolgáltatja. Belepő tagoknak $20, nem tagoknak $25. A szervezők 
kérik, részvételüket jelezzék előre.  

� 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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MISEREND 

Április 18 Április 25 Május 2 Május 9 

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

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

 
A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 88 Krisztus feltámadott!     
Felajánlásra: 90 Örvendetes napunk támadt, 
Áldozásra: 118 Krisztus teste és szent vére, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 86 Dicsőség, szent áldás, tisztesség 

 
Zsoltár 

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. 
 

Alleluja 
Jézus mondja: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, boldogok, akik nem 

láttak, és mégis hittek.'' 
 
 
 
 
 

A szentmise olvasmányai 
ApCsel 5, 12-16; 

Jel 1, 9-11 a. 12-13. 17-19;  
Jn 20, 19-31 

 
 
 
 
 
 

 

“Ne légy hitetlen, hanem hívő!” 
 

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

vagy http://www.omkk.tk 



A szabad piacgazdaság legbiztosabb alapja a keresztény hit és szeretet  

Interjú Mike Károllyal, a II. János Pál Gazdaságetikai Intézet alapítójával 

 

A kapitalizmus akkor működik jól, ha szilárd erkölcs kapcsolódik hozzá - 
mondta a Magyar Kurírnak adott interjújában Mike Károly, a 2009 őszén 
megalakult II. János Pál Gazdaságetikai Intézet egyik alapítója. Az intézet 
honlapja nemrég indult el, tagjai azonban már a nyáron is többször hallatták 
hangjukat XVI. Benedek Caritas in Veritate kezdetű enciklikájának megjelenése 
kapcsán. Két alapelvük, hogy „a kapitalizmus a keresztény értékek 
szempontjából alapvetően pozitívan ítélendő meg, és biztosíthatja a jó és 
erényes élet fontos feltételeit”, és hogy „a szabad piacgazdaság legbiztosabb 
alapja a keresztény hit és szeretet”. Három részes interjúnk első részét 
olvashatják.  

 

-Miért II. János Pált választották névadójukul?  

-Példaképként tekintünk rá, hiszen a katolikus társadalmi tanítás – ami 
szerintünk elsősorban erkölcsi és teológiai tanítás – kimagasló képviselőjeként 
és gondolkodójaként határozottan fellépett az erkölcsi relativizmus ellen. 
Meglátásunk szerint nem eléggé ismert II. János Pálnak az egyház szociális 
tanításához való hozzájárulása. A kapitalizmust sokan összekapcsolják a 
szabadossággal, mi viszont éppen ennek az ellenkezőjét állítjuk: a 
piacgazdaság akkor működik jól, ha nem párosul hozzá erkölcsi relativizmus és 
szabadosság. Ugyanígy, a politikai szabadságjogok is csak addig működnek, 
míg van egy konszenzusos, szilárd erkölcsi alap. Amiért még az előző pápára 
esett a választás, az a Centesimus Annus kezdetű enciklikája, ami a volt 
kommunista országok társadalmának szólva fektette le azokat az elveket, 
amelyekről beszélünk.  

Mind II. János Pál, mind XVI. Benedek kimondja enciklikáiban, hogy kedves 
hívek, ezek nem politikai programok, az általunk írtak alkalmazása a ti 
feladatotok, mi csak a hit fényénél vizsgálunk meg egyes kérdéseket. A pápák 
nem recepteket adnak, hanem dolgoztatni akarják a híveket, és mi, 
közgazdászokként, igyekszünk felvállalni ezt a munkát. Célunk, hogy 
elmélyítsük a gazdaság, a kapitalizmus működésével kapcsolatos 
alapismereteket: hogy milyen erények szükségesek hozzájuk, és milyen 
kísértéseket kelthetnek. Nem áll szándékunkban mindenkiből közgazdászt 
faragni, de ha nem értjük a piacgazdaság logikáját – hogy mit csinál egy 
tőzsdei spekuláns, egy bank, egy biztosító, egy alkalmazott – akkor 
megalapozatlan elvárásokra építjük majd az erkölcsi kívánalmainkat is. Végül 
szeretnénk azokat is megszólítani, akik támogatják a kapitalizmust, de a 
keresztény erkölcsiséget a kapitalizmus szempontjából közömbösnek vagy 
ellenségesnek tartják.  

 

-Hogyan érik el a híveket, hogyan törnek ki a szűk szakmai berkekből? Hiszen 
a népszerűsítés célja ezt kívánná.  

-Azért alapítottunk intézetet, mert ez a forma egyértelművé teszi, hogy az 
egyháztól szervezetileg független, laikus kezdeményezés vagyunk. A 

kuratórium elnökének ugyanakkor Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspököt 
kértük fel lelki-dogmatikai biztosíték végett. Fontosnak tartjuk a másokkal való 
személyes kapcsolatot és párbeszédet. Szeretnénk előadásokat, 
szemináriumokat, rövidebb kurzusokat, esetleg hétvégi programokat, 
konferenciákat tartani – nem csak közgazdászoknak és teológusoknak, 
valamint a sajtón keresztül is el szeretnénk érni az embereket. Szeretnénk 
felhívni a figyelmet fontos hazai és külföldi szerzők írásaira is, és az egyes 
kérdéseket még mélyebben vizsgáló tanulmányköteteket is ki szeretnénk adni, 
továbbá tervezzük egy, az alapkérdéseket sorra vevő oktatási program 
összeállítását is. Erőforrásaink persze szerények. Nem tervezzük, hogy önálló 
infrastruktúrát építünk ki, a gondolatainkra nyitott intézményekkel viszont 
szeretnénk együttműködni. Már felvettük a kapcsolatot az Egyesült Államok-
beli, hasonló profilú intézetekkel, az Ethics and Public Policy Centerrel és az 
Acton Institute-tal, de Bécsben, Szlovákiában is van hasonló kezdeményezés, 
velük is együtt szeretnénk működni.  
 

-Akkor a papok tanuljanak közgazdaságtant? 

-Hogyan lehet erkölcsileg értelmezni azt a helyzetet, ha a menedzsernek el kell 
bocsájtania embereket? Egy alkalmazott mit várhat el jogosan a cégtől, és mi 
az, ami már önkényes követelőzés? Ezek átgondolásában, tudatosításában a 
papságnak is lehet szerepe. Ezt mutatja a közgazdaságtan története is, aminek 
legfontosabb gondolatai a középkori skolasztika idejéből származnak, ahol is a 
teológusok rákényszerültek arra, hogy átgondolják, milyen erkölcsi dilemmákat 
vetnek fel a gazdasági kérdések, mivel az emberek választ kértek ezekre a 
gyóntatószékekben. Mekkora kamat egyeztethető össze az igazságossággal? 
Nyilván nem kell átképezni közgazdásszá a klérus tagjait, de nagyban segítheti 
a lelkipásztori munkát, ha tisztában vannak ilyen kérdésekkel. Lássuk be, 
életünk jelentős részét a gazdaságban töltjük: reggel elmegyünk dolgozni, este 
hazamegyünk, részei vagyunk egy szervezetnek, vásárolunk, eladunk… Ha 
erre nem tudunk reflektálni, életünk jelentős része marad homályban, amit az 
erkölcs és a hit szempontjából sem fogunk tudni megragadni. Gyakori hibánk, 
hogy ha a gazdaság szóba kerül, egyből kritizálunk. Ez érthető, abból a 
szempontból, hogy aggaszt minket a bűn. De komoly károkat okoz, ha nem 
látjuk meg a pozitívumot. A gazdaság pedig olyan szféra, ami értékeket hoz 
létre. 

 

* * * 

 
Mike Károly közgazdász 2002-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem 
Közgazdaságtudományi Karán, ahol jelenleg adjunktus a Közszolgálati 
Tanszéken. Emellett a Széchenyi István Szakkollégium igazgatója, a 
Kommentár, valamint a Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás folyóiratok 
szerkesztője. Egyetemi oktatóként és kutatóként a jog és a politikai 
intézmények közgazdasági elemzésével foglalkozik. Az Intézet keretében 
elsősorban a kapitalizmus és kereszténység történeti összefüggéseit, a 
kapitalizmus ethoszát, valamint a modern közgazdaságtan és a katolikus 
teológia közötti párbeszéd lehetőségét kutatja. 


