
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 $570. 
Isten fizesse meg!  

� Imádkozzunk Szántó Erzsébet beteg testvérünkért, akit a minap helyeztek át a 
Civic Hospitalból a St. Vincent elfekvőbe az Empress St. és Lisgar St. sarkán. 
Közösségünk tagjainak módja van lelki támaszt nyújtani beteg testvérünknek, aki 
jelezte hogy minden személyes látogatásnak vagy telefonos megkeresésnek 
nagyon örülne. Látogatási idő minden nap délutánonként 3-tól 9 óráig van. 
Erzsébet testvérünk a 3201-es szobában fekszik, amely a 613-562-6262 
telefonszám 8307-es mellékén érhető el. 

� Március 13-án, szombaton, 18:00 órától jótékonysági vacsora lesz a Magyar 
Házban az ottawai CHIN rádió magyar nyelvű adásának támogatására. Belépő 
$15. A CHIN rádió magyar adása vasárnaponként reggel 7-től hallható az FM 
97.9 MHz-es hullámhosszon.  

� Március 14-én 15:00 órától kezdődik a a Magyar Házban az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcról való megemlékezés. 

� Az ottawai magyar TV műsor, a Hungarian Spectrum, adását jövő héten 
vasárnap, március 14-én 9:30 órától, valamint az ismétlést március 20-án, 
szombaton, 9:30 órától sugározza a ROGERS TV 22-es csatornája. 

� 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 

Március 14 Március 21 Március 28 Április 4 

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

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

 
A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 60 Hogyha hozzád járulunk, 
Felajánlásra: 74 Ó Jézus, Jézus 
Áldozásra: 126 Ó áldott szent Istenem 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 70 Jézus, világ Megváltója, 

 
 

Zsoltár 
Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: 

könyörületre hajlik szíve. 
 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 
Az Úr mondja: „Tartsatok bűnbánatot, 
mert közel van a mennyek országa.” 

 
A szentmise olvasmányai 

Kiv3, 1-8a 13-15; 
1Kor10, 1-6. 10-12;  

Lk13, 1-9 
 

„HA NEM TARTOTOK 
BŰNBÁNATOT, ELVESZTEK 

MINDNYÁJAN!” 
 

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

vagy http://www.omkk.tk 



A kereszténység Európa tartópillére  

Az egyház és az állam, valamint az EU viszonya, az egyházfinanszírozás kérdései és 
Pázmány Péter személye volt a témája az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 
szerdán, március 3-án rendezett konferenciának, amit az egyetem 1635-ös alapításának 
375. évfordulója alkalmából rendeztek. A Magyar Kurír a délelőtti előadókat hallgatta 
meg.  

Hudecz Ferenc rektor köszöntője után Szögi László, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója 
beszélt az egyetemalapító Pázmányról. Mint elmondta, ugyan az itthoni középkori 
egyetemalapítási kísérletek nem voltak sikeresek, a 12. századtól 1525-ig 12 ezer 
magyar diák, „peregrinus” tanult külföldi egyetemeken, ezt nevezzük egyetemjárásnak. 
1526-tól 1635-ig, a nagyszombati egyetem megalapításáig aztán már csak hatezren 
jutottak ki a török hódoltság miatt. Pázmány Péter az egyetem megalapításával – 
aminek jogutóda az ELTE és a PPKE – a korabeli korszerű jezsuita oktatást honosította 
meg Magyarországon. Jól ismerte ugyanis a korabeli oktatást, hallgatóként és tanárként 
is részt vett benne.  

Európának lélekre is szüksége van – idézte fel Jacques Delors, az Európai Bizottság 
volt elnöke, az egységes európai piac megteremtője mondását Király Miklós, az ELTE-
ÁJK dékánja, aki az egyházak és az Európai Unió viszonyát taglalta. A középkorban 
Európa odáig terjedt, ameddig a kereszténység. A másik tartópillér az universitasok 
jelenléte volt. Emiatt volt az említett egyetemjárás, évszázadokkal az Erasmus 
cserediák-program elindulása előtt. Az EU-ban az egyházakhoz való viszony tagállami 
hatáskör a szubszidiaritás (keresztény) elve alapján. Háromféle modellt 
különböztethetünk meg: az Egyesült Királyság, Dánia és Svédország az államegyházi 
modellt követi; Franciaország és Hollandia a radikális szétválasztás híve; míg a 
többségnél, így nálunk is az állam szerződéses alapon együttműködik az egyházakkal. 
Az Egyesült Királyság ugyanakkor az anglikán egyház államegyházi státusa mellett is 
szekularizált ország.  

Az unió alapdokumentumai hivatkoznak olyan, a kereszténység által lefektetett elvekre, 
mint az emberi méltóság és az emberi jogok, de az alapszerződés preambulumának 
egyes nyelvi változatai megkérdőjelezik a keresztény hagyományt, amikor csak 
„spirituális és erkölcsi” örökségről beszélnek. A lisszaboni szerződés preambuluma 
viszont már utal a „vallási hagyományra”. A kulturális és vallási hagyomány ugyanis 
elválaszthatatlan. A keresztény gyökerek megemlítése Franciaország és Belgium 
ellenállásán bukott meg. Ez egy történelmi tény negligálása, hiszen ez a civilizáció 
aligha bontakozhatott volna ki az iszlám talaján. Sajnálatos, hogy pont az Európa 
indentitását és céljait taglaló dokumentumba nem kerülhetett be az európai identitás 
alapját képező kereszténység, vélekedett Király Miklós.  

Ugyanakkor az EU alapdokumentumai nyílt, átfogó párbeszédre hívnak a vallási és 
világnézeti szervezetekkel, és ezek szerint a magánéletben és a nyilvánosság előtt is 
kifejezésre lehet juttatni a hitbeli meggyőződést. Viszont az hiba, hogy a keresztény 
egyházak azonos státust élveznek az iszlámmal és mondjuk a szcientológiával, pedig a 
kereszténység talaján bontakozott ki az európai kultúra, nem az iszlámnak vagy a 
szcientológiának köszönhetően – mutatott rá az előadó. Az EU-nak van időbeli 
kiterjedése is, a történelem pedig letagadhatatlan. Fontos lenne, hogy óvjuk a közös 
identitás elemét alkotó keresztény egyházakat, amelyek kulturális kohéziós erők. Biztos 
jönnek még rossz idők, a közös piacért, a gazdaságért pedig senki nem adná életét, kell 
valami magasztosabb eszme.  

Az egyházak által fenntartott keresztény erkölcs pedig a társadalom 
működőképességének fenntartását szolgálja. Ha a jog mögött nincs erkölcs, akkor 
ellenőrt kell állítani minden jogalkalmazó mellé, és az ellenőr mellé is ellenőrt kell 
állítani. Az egyházak társadalomszervező és identitásképző erők – figyelmeztetett Király 
Miklós.  

Az egyházügyi törvény születéséről beszélt Kukorelli István alkotmányjogász, amely 
szerinte „visszaadta az egyházak történelmi becsületét”, alkotmányjogi értelemben 
rehabilitálták őket. Az anyagi kártérítésről ugyanakkor nem ez a törvény döntött. A 
törvényt paradox módon a „szellemi munkásőrség”, a törvény által felszámolt Állami 
Egyházügyi Hivatal szobáiban dolgozták ki, azon egyszerű oknál fogva, hogy az volt az 
illetékes. A törvény helyreállította az egyházak intézményalapítási jogát, jogi 
személyiségét, autonómiáját, azaz lebontotta a pártállami korlátokat, és kimondta, hogy 
az állam nem hozhat létre a felügyeletükre intézményt, és nincs felettük általános 
ügyészi felügyelet. Kimondták az egyházalapítás szabadságát is. Mindezzel Kukorelli 
szerint a kifosztott egyházak kapták vissza elemi jogukat a lelkek szolgálatára. A 
törvénynek vannak gyenge pontjai is, amiket érdemes lenne átgondolni: ilyen például az 
egyház fogalma, amit nem tud megfogni, csak negatívan tudja meghatározni, hogy mi 
nem az; vagy épp az egyházalapítás kritériumiai.  

Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke az állam és egyház szétválasztásának 
amerikai nehézségeiről beszélt. Mint kifejtette, a semlegesség és az elválasztás, 
valamint a vallásszabadság elve folyamatosan egymásnak feszül és megütközik 
egymással a bírói ítéletekben, a Legfelsőbb Bíróság pedig rendszerint szoros, 5:4 
arányban dönt valamely álláspont javára a hozzá eljutó ügyekben. Egyrészt az állam a 
szigorú elválasztás elvének megfelelően nem támogat egyházi intézményt, ugyanakkor 
a vallásszabadság és az állampolgári egyenlőség nevében azon támogatásokat, 
amelyeket egy állami iskola tanulója megkap, az egyházié is megkapja. Azaz iskolák, 
kórházak esetében egyházi intézmény sem zárható ki az állami támogatásokból. Az 
egyházi iskolák azonos elbírálása ugyanis a szabad vallásgyakorlatot segíti elő. A 
törvényhozás is kétszáz éve alkalmaz lelkészt, amit a társadalmi beágyazottságra 
hivatkozva jogszerűnek talált a Legfelsőbb Bíróság. Azaz nem igaz, hogy az Egyesült 
Államokban mereven szétválasztják az egyházat és államot, a semlegesség és az 
elválasztás viszonylagosak. 

Simon István az ELTE-ÁJK egyetemi docense az egyházfinanszírozás kérdéséről 
beszélt. Mindenekelőtt leszögezte: az államadósság 19 ezer milliárd forint, a GDP 76 
százaléka, az államháztartási adósság 20,5 ezer milliárd forint, ami a GDP 82 
százaléka, a központi költségvetés bevételi főösszege 8,3 ezer milliárd forint, ebből 
adóbevétel 6,5 ezer milliárd, a kiadási főösszege pedig 9 ezer milliárd forint. Ehhez 
képest töredékösszeg, az adóbevétel 0,8 százaléka, 50 milliárd forint az, ami az 
egyházaknak járó állami pénzek összege.  

A katolikus egyháznak a saját bevételei közt vannak az adományok (egyházi-fenntartói 
járulékok), ez belső ügy, az állam nem szól bele, és nem ellenőrzi. Vannak a nem 
vállalkozási, a vállalkozás bevételek, és a járulékok. Ez utóbbi a vissza nem adott 
ingatlanokért jár, összesen 42 milliárd forint, amiből évente 5 százalékot kap az egyház. 
(A háború előtt az egyháznak volt 880 ezer hektár földje is.) A saját támogatások része 
az egy százalékos felajánlás is, amit az állam megállapodás alapján kiegészít. 

Az állami támogatások közt van a közoktatási támogatás, ami azért van, mert a 
vallásszabadság és egyenlő bánásmód alapján ugyanannyi pénz jár az egyházi 
iskoláknak, mint az államiaknak és az önkormányzatiaknak. Ennek két része a normatív 
és a kiegészítő támogatás, ez utóbbi kifizetésével vannak mostanában problémák. Az 
egyéb közszolgálati támogatások közt van a hittanoktatás és a közgyűjtemények 
támogatása, valamint az ötezer lelkesnél kisebb településen szolgáló plébánosok 
fizetéskiegészítése.  

Az egyházak adóügyi státusza is érdekes: Magyarországon is, mint mindenütt másutt, 
privilegizált adóügyi helyzetben vannak az egyházak (az Egyesült Államokban is, 
például). Így számos jogon adómentességet élveznek az egyházak. 


