
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. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért. Perselypénz 
$420. Isten fizesse meg!  

� Február 27-én, szombaton, Családi Farsangi Bál lesz a Magyar Házban. 
Programon szerepel a táncház és a jelmezverseny gyerekeknek.  
Belépő $5. 

� Március 14-én d.u. 3-tól kezdődik a a Magyar Házban a minden évben 
megrendezésre kerülő 1848-49-es forradalom és szabadságharcról való 
megemlékezés. 

� Az ottawai CHIN rádió magyar nyelvű adása minden vasárnap reggel 7 
órától hallható az FM 97.9 hullámhosszon. 

� 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 

Február 21 Február 28 Március 7 Március 14 

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

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

 
A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 58 Bűnbánóknak menedéke’ 
Felajánlásra: 257 Örvendezzünk, jertek,  
Áldozásra: 143 Előtted, Jézusom, leborulok, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 60 Hogyha hozzád járulunk, 

 
 

Zsoltár 
Légy velem, Uram,  

minden szükségemben. 
 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 
Nem csak kenyérrel és az ember, hanem 
minden igével is, mely Isten ajkáról való. 

 
A szentmise olvasmányai 

Mtörv26, 4-10; 
Róm10, 8-13;  

Lk4, 1-13 
 
 

NE KÍSÉRTSD URADAT, 
ISTENEDET! 

 

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

vagy http://www.omkk.tk 



Isten igazságossága a Krisztusba vetett hit által nyilvánult meg - XVI. Benedek 
nagyböjti üzenete 

Kedves Testvéreim! 
Minden évben a nagyböjt alkalmával az Egyház arra hív minket, hogy őszintén 
megvizsgáljuk életünket az evangéliumi tanítás fényében. Ebben az évben az 
igazságosság gazdag témájában szeretnék néhány gondolatot javasolni, a páli 
megállapításból kiindulva: Isten igazságossága a Krisztusba vetett hit által nyilvánult 
meg. 

Igazságosság: „dare cuique suum” 
Először is megállok az „igazságosság” szó jelentésénél, amely a III. századi római 
jogász, Ulpianus közismert kifejezése szerint a köznyelvben azt jelenti: „mindenkinek 
megadni, ami megilleti - dare cuique suum”. Valójában azonban ez a klasszikus 
meghatározás nem pontosítja, mit jelent az, „ami megilleti”, amelyet mindenkinek 
biztosítani kell. Amire az embernek leginkább szüksége van, az törvény által nem 
biztosítható számára. Ahhoz, hogy létét teljességgel élvezhesse, valami 
bensőségesebbre van szüksége, amit csak ingyenesen kaphat meg: azt mondhatnánk, 
hogy az ember abból a szeretetből él, amit csak Isten adhat meg neki, minthogy saját 
képére és hasonlatosságára teremtette meg. Természetesen hasznosak és 
szükségesek az anyagi javak – egyébként Jézus maga is törődött azzal, hogy 
meggyógyítsa a betegeket, jól lakassa az őt követő tömegeket, és bizonyosan elítéli azt 
a közömbösséget, ami ma is emberek millióit kényszeríti halálra az élelem, a víz és az 
orvosság hiánya miatt –, ugyanakkor az „osztó” igazságosság nem adja meg az 
embernek mindazt, „ami megilleti”. Mennyivel inkább szüksége van ugyanis Istenre, 
mint a kenyérre. Szent Ágoston megjegyzi: „ha az igazságosság az az erény, amely 
mindenkinek megadja, ami megilleti…, nem igazságosság az ember részéről az, ami 
elvonja az embert az igaz Istentől”. 

Honnan ered az igazságtalanság? 
Márk evangélista idézi Jézus következő szavait, amelyek ahhoz a korabeli vitához 
kapcsolódnak, hogy mi tiszta és mi tisztátalan: „Kívülről semmi sem kerülhet be az 
emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert 
tisztátalanná …, ami kimegy az emberből, az teszi tisztátalanná az embert. Mert 
belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat”. Az ételre vonatkozó 
közvetlen kérdésen túl a farizeusok reakciójában az ember egyik állandó kísértését 
fedezhetjük fel: egy külső okban azonosítani a rossz eredetét. Sok modern ideológia, ha 
jól megnézzük, ezt a feltételezést hordozza: mivel az igazságtalanság „kívülről” ered, 
azért, hogy igazságosság uralkodhasson, elég elhárítani azokat a külső okokat, amelyek 
akadályozzák ennek megvalósulását. Ez a gondolkodásmód – figyelmeztet Jézus – naiv 
és rövidlátó. Az igazságtalanságnak, a rossz gyümölcsének, nem kizárólag külső 
gyökerei vannak; az emberi szívben gyökerezik, ahol a rosszal való titokzatos egyezség 
csírái rejlenek. Keserűen ismeri el a zsoltáros: „Lásd, én vétekben születtem, már akkor 
bűnös voltam, mikor anyám fogant”. Igen, egy mély hajlam az embert törékennyé teszi, 
és elrontja azt a képességét, hogy közösségre lépjen másokkal. Mivel természeténél 
fogva nyitott a megosztás szabad áramlására, egy furcsa gravitációs erőt érzékel 
önmagában, ami a magába forduláshoz és a mások feletti és másokkal szembeni 
érvényesüléshez vezeti: ez az önzés, az eredeti bűn következménye. Ádám és Éva, a 
Sátán hazugságától elcsábítva, az isteni parancs ellenére ettek a titokzatos 
gyümölcsből, és ezzel a Szeretetben való bizalom logikája helyére a gyanakvás és a 
versengés logikáját helyezték; a Másiktól való elfogadás és bizalommal teli várakozás 
logikája helyébe a mohó szerzés és önös cselekvés logikáját állították, melynek 
eredménye a nyugtalanság és bizonytalanság érzésének megtapasztalása lett. Hogyan 
tud az ember megszabadulni ettől az önző hajlamtól és megnyílni a szeretetre? 

Igazságosság és Sedaqah 
Izrael bölcsességének szívében mély kapcsolatot találunk a „gyengét a porból fölemelő” 
és a felebarát iránti igazságosság között. Maga a héber sedaqah szó is, mely az 

igazságosság erényére mutat rá, jól kifejezi ezt. A sedaqah jelenti ugyanis egyrészt 
Izrael Istene akaratának teljes elfogadását, másrészt a felebaráttal szembeni 
igazságosságot, különösképpen a szegénnyel, az idegennel, az árvával és az 
özveggyel szemben. A két jelentés azonban összefügg, mert az izraelita számára a 
szegénynek adni nem más, mint az Istennek járó viszonzás, aki irgalmas volt ínségben 
lévő népéhez. Nem véletlen, hogy a törvénytáblák átadása Mózesnek a Sínai-hegyen, a 
Vörös-tengeren való átkelés után történik. Azaz a törvény meghallgatása feltételezi az 
Istenben való hitet, aki előbb meghallgatta népének siralmát, és „leszállt, hogy 
kiszabadítsa az egyiptomiak hatalmából”. Isten odafigyel a szegény kiáltására, és 
cserébe azt kéri, hogy hallgassák meg őt: igazságosságot kér a szegény, az idegen, a 
rabszolga iránt. Ezért ahhoz, hogy belépjünk az igazságosságba, ki kell lépnünk abból 
az illúzióból, hogy elég vagyok magamnak, abból a mély bezártságból, amely maga az 
igazságtalanság gyökere. Más szóval annál is mélyebb „kivonulásra” van szükség, mint 
amit Isten Mózes által tett, a szív megszabadulására, amit a Törvény szava önmagában 
nem tud megvalósítani. Van tehát egyáltalán az embernek reménye az igazságosságra? 

Krisztus, Isten igazságossága 
A keresztény örömhír pozitív választ ad az ember igazság iránti szomjára, ahogy Pál 
apostol a Rómaiakhoz írt levelében megerősíti: „Most azonban Isten igazsága 
nyilvánvalóvá lett, függetlenül a törvénytől…, ugyanis a Jézus Krisztusban való hit által 
nyerik el mindazok, akik hisznek benne; különbségtétel ugyanis nincsen. Mert 
mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét, s így megigazulnak ingyen az ő 
kegyelméből a megváltás által, amely Jézus Krisztusban van, akit Isten rendelt hit által 
való engesztelésül az ő vére által”. 
Milyen tehát Krisztus igazságossága? Elsősorban a kegyelemből származó 
megigazulás, amelyben nem az ember az, aki helyrehoz, vagy gyógyítja magát és 
másokat. Az a tény, hogy az „engesztelés” Jézus „vére” által történik, azt jelenti, hogy 
nem az ember saját áldozatai szabadítják meg őt bűnei súlyától, hanem Isten 
szeretetének gesztusa, amely a legvégsőkig megnyílik egészen addig, hogy az emberre 
szállt „átkot” magára veszi, hogy cserébe az Istennek járó „áldást” adja neki. De ezzel 
rögtön egy ellenvetés merül fel: milyen az az igazságosság, ahol az igaz meghal a 
vétkes miatt, a vétkes pedig cserébe megkapja azt az áldást, ami az igaznak jár? Így ki-
ki nem az ellentétét kapja annak, „ami megilleti”? Valójában itt mutatkozik meg az isteni 
igazságosság, amely egészen más, mint az emberi. Isten, Fián keresztül megfizette 
szabadulásunk árát, mely tényleg hatalmas ár volt. A kereszt igazságossága láttán az 
ember fellázadhat, mert az nyilvánvalóvá teszi, hogy az ember nem független lény, 
hanem szüksége van egy Másikra ahhoz, hogy teljesen önmaga legyen. Krisztushoz 
megtérni és hinni az evangéliumban valójában ezt jelenti: kilépni a függetlenség 
illúziójából, hogy felfedezzük és elfogadjuk saját rászorultságunkat, másokra és Istenre, 
az ő megbocsátására és barátságára. 
Így érthetővé válik, hogy a hit egészen más, mint egy természetes, kényelmes, magától 
értetődő dolog: alázat kell annak elfogadásához, hogy szükségünk van arra, hogy valaki 
Más megszabadítson az „enyémtől” azért, hogy ingyen nekem adhassa az „övét”. Ez 
kiváltképpen a bűnbánat és az Eucharisztia szentségében történik meg. Krisztus 
megváltó tettének köszönhetően, mi a „legnagyobb” igazságosságba léphetünk be, 
amely a szeretet igazságosságát jelenti, amelyben mindig inkább adósnak, mint 
hitelezőnek érezzük magunkat, mert többet kaptunk annál, mint amit várhattunk volna. 
Ez a tapasztalat megerősíti, és arra ösztönzi a keresztény embert, hogy elősegítse az 
igazságos társadalom létrejöttét, amelyben mindenki megkapja a szükségeset ahhoz, 
hogy emberhez méltóan éljen, és amelyben az igazságosságot a szeretet élteti. 

Kedves testvéreim! A nagyböjt a szent három napban csúcsosodik ki, melynek során 
ebben az évben is az isteni igazságosságot ünnepeljük, amely a szeretet, az 
ajándékozás és az üdvösség teljessége. Azt kívánom, hogy a bűnbánatnak ez az ideje 
minden keresztény számára valódi megtérés és Krisztus misztériumának mélyreható 
megismerése legyen, aki eljött, hogy beteljesítsen minden igazságosságot. Ezekkel az 
érzésekkel, szívből terjesztem ki mindenkire apostoli áldásomat.  XVI. Benedek pápa 


