
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 Horváth Fülöp 
és Melánia lelkiüdvéért ajánljuk fel. 

� Technikai okok miatt a vasárnapi adományokok részleteit 2 hét múlva 
közöljük az értesítőben. Megétésüket előre is köszönjük. 

� 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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Lelkipásztor: Rev. ANDROVICH TAMÁS (Tel: 514-387-9503) 

St. Elizabeth Church 1303 Leaside, Ottawa 

 

MISEREND 

Április 25 Május 2 Május 9 Május 16 

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

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

 
A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 90 Örvendetes napunk támadt, 
Felajánlásra: 150 Uram Jézus! Légy velünk, … 
Áldozásra: 142 Zálogát adtad, ó Jézus, … 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 88 Krisztus feltámadott! 

 
Zsoltár 

Magasztallak, Uram, mivel megmentettél engem. 
 

Alleluja 
Feltámadt Krisztus, ki mindeneket alkotott, és megkönyörült az emberi nemen. 

 
 
 
 
 
 
 

A szentmise olvasmányai 
ApCsel 5, 27b-32. 40b-41; 

Jel 5, 11-14;  
Jn 21, 1-19 

 
 
 
 
 

,,Gyertek, egyetek!'' 

 

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

vagy http://www.omkk.tk 



 Henri Boulad: az egyháznak alapjaiban kell megújulnia  

Az egyiptomi misztikus és író személyes levelet írt Benedek pápának, amelyben az 
egyház drámai válságáról beszél, és világegyházi szintű egyetemes zsinat 
összehívását javasolja. 

„Az egyház a megfelelő pillanatban előre és nem hátrafelé tekintve tudja teljesíteni 
feladatát, hogy a világ világossága, a föld sója és kovász legyen" – írja Henri 
Boulad SJ a Szentatyához intézett személyes levelében, amelyet nemrég hoztak 
nyilvánosságra. Boulad az egyház drámai válságáról beszél: „Vérzik a szívem, 
amikor azt látom, hogy egyházunk a szakadék szélén áll." 

Boulad egy sor jelenséget idéz, amelyek aggodalommal töltik el, például az, hogy a 
vallásgyakorlás Európában folyamatosan csökken. A szemináriumok és 
novíciátusok kiürülnek, a hivatások száma „szabadesésben" van, ezenkívül az 
egyház nyelvezete „túlhaladott, anakronisztikus, unalmas, önmagát ismétlő, 
moralizáló és egyáltalán nem időszerű" – fogalmaz Boulad. 

„Egyáltalán nem arról van szó, hogy az árral kellene sodródnunk és demagóggá 
kellene válnunk, mert az evangélium üzenetét a maga egész kihívóan 
megbotránkoztató voltában meg kell jelenítenünk. Sokkal fontosabb az új 
evangelizáció, amelyre II. János Pál hívott meg bennünket." Ehhez új nyelvre van 
szükség, amely megfelel a hitnek és érthetően fejezi ki magát a mai ember 
számára. Meg kell állapítanunk, hogy „hitünk túl racionális, elvont, dogmatikus és 
kevésbé a szívhez és a testhez szól" – írja Boulad, s ezért a teológiai és a 
katekézis mélyreható megújulását szorgalmazza. 

A jezsuita azt is kifogásolja, hogy az egyházi tanítóhivatal állásfoglalásai a 
házasság, fogamzásgátlás, abortusz, eutanázia, homoszexualitás, papi nőtlenség 
vagy az elvált és újraházasodott hívők esetében már senkit nem érintenek meg és 
csak „fáradt mosolyt vagy közömbösséget" váltanak ki az emberekből. Az erkölcsi 
és lelkipásztori problémák többet érdemelnek megkérdőjelezhetetlen tanítóhivatali 
nyilatkozatoknál. Lelkipásztori, szociológiai, pszichológiai, emberi megközelítési 
módokra lenne szükség, amelyek sokkal inkább az evangéliumnak megfelelő irányt 
követnek 

Ezért az egyháznak a teológiai és kateketikai reform mellett pasztorális és 
spirituális megújulásra is szüksége van. Az előbbihez a túlhaladott struktúrákat 
alapjaiban kell újra megfogalmazni, az utóbbihoz pedig új lelkiségre van szükség, 
hogy a „misztikát újra megélhessük és a szentségeket újra megérthessük, 
egzisztenciális értelmet adjunk nekik és bevonhassuk azokat életünkbe". 

Az egyház ma túl formális és formalista Boulad szerint: „Az az ember benyomása, 
hogy az intézmény megfojtja a karizmát és végső soron csak a külső stabilitás, a 
tiszteletreméltó felszín, a homlokzat számít." 

Az egyiptomi jezsuita attól is óv, hogy túl nagy világegyházi reményeket tápláljunk 
magunkban az egyház harmadik világban tapasztalható látszólagos életereje miatt. 
Ez csalóka, mert úgy véli: minden valószínűség szerint ezek a fiatal egyházak 
előbb-utóbb ugyanazokat a válságokat fogják átélni, mint az idősebb európai 
kereszténység. 

A jezsuita szerzetes nyomatékosan arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szabad 
visszatérni a II. Vatikáni Zsinat előtti időkhöz. „A zsinat megpróbált négy 
évszázados lemaradást behozni, mégis az az érzése az embernek, hogy az egyház 
az akkor felrántott ajtókat lassanként újra becsukja" – vélekedik. Boulad II. János 
Pál pápára is utal, aki mindig hangsúlyozta, hogy a zsinatnak nincs alternatívája. 

Boulad a levelet személyes levélként írta a pápának még 2007 júliusában, az 
azonban állítólag nem jutott el a pápához. 2009-ben Boulad elküldte a levelet egy 
kanadai barátjának, aki azt közzétette az interneten. Amikor Boulad erről értesült, 
úgy látta, az a tisztességes, hogy a kairói nunciatúrán keresztül hivatalos úton is 
elküldi a pápának levelét, ami 2009 szeptemberében megtörtént. Boulad elnézést 
kért a nyilvánosságra hozatal körülményei miatt. 

Henri Boulad 1931-ben született Alexandriában, Libanonban tanult teológiát, 
Franciaországban filozófiát, az Egyesült Államokban pedig pszichológiát. 1983 és 
1995 között az egyiptomi karitász igazgatója volt, közben négy évig a Nemzetközi 
Karitász alelnöke. Jelenleg az ezerhatszáz diákot befogadó kairói jezsuita 
kollégiumot vezeti, ahol a diákok több mint fele muszlim. Számos könyvében 
irányítja a figyelmet a misztikára, amely az ő felfogásában szorosan összefügg a 
hátrányos helyzetűekért és a szükséget szenvedőkért való elkötelezettséggel. 

 
Juhász Gyula: Húsvétra 

Köszönt e vers, te váltig visszatérő 

Föltámadás a földi tájakon, 

Mezők smaragdja, nap tüzében égő, 

Te zsendülő és zendülő pagony! 
Köszönt e vers, élet, örökkön élő, 

Fogadd könnyektől harmatos dalom: 

Szívemnek már a gyász is röpke álom, 

S az élet: győzelem az elmúláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog, 

Hadd ringatózzam a tavasz-zenén, 
Öröm: neked ma ablakom kitárom, 

Öreg Fausztod rád vár, jer, remény! 

Virágot áraszt a vérverte árok, 

Fanyar tavasz, hadd énekellek én. 

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van 
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban! 

Egy régi húsvét fényénél borongott 

S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, 

Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, 

És neki szánok lombot és zenét. 

E zene túlzeng majd minden harangot, 
S betölt e Húsvét majd minden reményt. 

Addig zöld ágban és piros virágban 

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van! 

Hogy vérünkből való s meghalt értünk 

a kereszten. 


