„Az Úr színe előtt
járhatok,
az élők földjén.”
(Zs 116,9)

XIII. évfolyam 16. szám

Évközi 23. vasárnap

2012. szeptember 9.

Az Egyház Társadalmi Tanítása
Az Egyház 2000 éves története során
megszámolhatatlanul sokszor nyilatkozott meg akár helyi, egyházmegyei szinten szóban vagy írásban, akár maga a
Szentszék különböző formákban. Az
enciklikák (körlevelek) mellett brévékben, bullákban, dekrétumokban, instrukciókban, motu propriókban, apostoli
levelekben, dogmatikus konstitúciókban,
pápai levelekben1 közölt tanítást az
Egyház az évszázadok alatt. Témájukat
tekintve ezek sokáig hitbéli kérdésekkel,
teológiai állásfoglalásokkal, a különböző
eretnekségekhez kapcsolódó nyilatkozatokkal, liturgikus rendelkezésekkel
foglalkoztak.
XIII. Leó pápa 1891-ben adta ki a
Rerum novarum2 kezdetű enciklikát,
1

http://magyarkurir.hu/hirek/szentszekidokumentumok-tipusai
2
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=125

amely szociális kérdésekről, különösen a
munkások helyzetéről adott iránymutatást, erkölcsi útmutatást a XIX. század
végén. Ma a jelentősége abban áll, hogy
ez volt az első „hivatalos” szociális enciklika, az Egyház társadalmi tanításának elindítója. Ezt követően, a XX. sz.
folyamán, illetve az utóbbi években számos hasonló dokumentum jelent meg,
amelyek jellemzően az adott kor társadalmi, gazdasági, sőt utóbb környezetvédelmi kérdéseire, kételyeire igyekeztek
választ adni. Különösen is aktív volt a
társadalmi tanítás megfogalmazásában a
„Nagy Pápa”, II. János Pál pápa, akinek
a regnálása alatt három enciklikában fejtette ki az Egyház a társadalmi kérdések
kapcsán megfogalmazott tanítását. A korábbi, inkább csak a teológia, vagy az
egyházpolitika témájára szűkült nyilatkozatokhoz képest nagy nyitást jelentett,
hogy 1891-től az Egyház állást foglalt és

tanítást közölt a magántulajdonnal,
szociális igazságossággal, az igazságos
munkabérrel, az emberi jogokkal, a
gazdaság szerepével, a fogyasztói
társadalommal, az ökológiával, az
erkölcsös
piaccal,
a
közjó
értelmezésével, a szegényebb országok
iránti felelősségünkkel kapcsolatban is.
A Szentszék által kiadott dokumentumok mellett meg kell említeni a közelmúlt magyar szociális körleveleit is; az
1996-ban kiadott „Igazságosabb és testvériesebb világot!”, valamint a 2008-ban
közzétett környezetvédelmi témájú
„Felelősségünk a teremtett világért”
címűeket.
114 év enciklikái végül is egységes,
részletes és következetes rendszert
közvetítenek az Egyház társadalmi
tanításáról, amelyet ma már magyarul
összefoglalva is elérhetünk.3 A kiadott
kompendium három nagy részben és 12
fejezetben rendszerezi az enciklikákban
már megfogalmazottakat. Érdekessé
teszi a lapozgatást, hogy a gyermekkori
hittanokon, fiatal- és felnőttkorban
hallgatott beszédeken, lelkigyakorlatokon, vagy akár teológiai tanulmányainkon túl milyen széleskörű a kérdések
sokasága, amelyekben az Egyháznak
van határozott álláspontja! Talán pont
azok a területek, amelyek kevéssé
jelennek meg a lelki tükörben, mégis,
napi szinten – munkahelyen, családban,
szabadidőben
–
égető
erkölcsi
dilemmákat jelentenek nekünk. Példák
a tartalomból: az emberi jogok és kötelességek; részvétel és demokrácia; az
3
Az Egyház társadalmi tanításának
kompendiuma (Szent István kiadó, 2007);
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_co
uncils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc
_20060526_compendio-dott-soc_hu.html

igazság és igazságosság; család, gazdasági élet, munka; a munka kötelessége
és szükségessége; a nők és a munkához
való jog; méltányos munkabér; a szolidaritás új formái; a szabad piac szerepe;
globalizáció; fogyasztás; környezetvédelem; társadalmi tanítás és egyházi
cselekvés stb.
Vajon hogyan viszonyulunk hozzá,
mennyire ismerjük mi, magyar katolikusok az Egyház társadalmi tanítását?
Tudjuk, hogy a rendszerváltozás
előtt, a kommunista ideológia ellenőrizte
és üldözte az Egyházat, és különösen lesújtott, ha társadalmi, gazdasági kérdésekben akart állást foglalni. A háború
utáni évtizedekben tehát nem volt lehetősége a magyar egyháznak (és a híveknek), hogy e témakört feldolgozza, reagáljon rá, tanítsa és a gyakorlatban alkalmazza. Ezt a lemaradást a mai napig
érezzük; sürgető késztetést jelent mindannyiunknak, hogy ismerjük meg és
tegyük életünk iránymutatójává még
akkor is, ha a „hivatalos” egyháznak
korlátozottak az erőforrásai a téma
feldolgozására, fejlesztésére.
A Hírharang következő számaiban az
Egyház társadalmi tanításának egy-egy
olyan témáját boncolgatjuk, amely kevéssé elméleti teológiát jelent; inkább
életünk gyakorlati kérdéseit érinti.
Emellett buzdítok minden – szellemileg
igényes – hívőt, hogy tanulmányozza a
rendelkezésre álló enciklikákat, tanulmányokat, ismertetőket akár könyvformában, akár a világhálón. Adjon hozzá
bölcsességet az Úr, hogy e tanítást be is
tudjuk építeni az életünkbe!
Bodroghelyi Csaba
Plébániai Képviselő Testület
világi elnök

Plébániai családos kirándulás
Hagyományainkhoz híven családos kirándulásra hívjuk a testvéreket Piliscsabára
a Pázmáneumhoz, szeptember 22-én, szombaton.
Találkozás 9.00-kor a Nyugati pályaudvaron az Esztergomba induló vonat végén. A
vonat 9.20-kor indul. A vonatjegyet minden család magának vásárolja meg
Piliscsaba-Pázmáneumig.
Program: rövid kirándulás, majd családos, vidám, akadályversenyes vetélkedő.
Bográcsos ebéd, utána szieszta. Délután: frizbi, méta, foci és számháború.
A program kb. délután 5 órakor ér véget.
Jelentkezés a sekrestyében, vagy az irodán szeptember 16-ig.
Mindenkit nagy szeretettel és örömmel hívunk és várunk!

A Czestohowa-i Szűzanya hitelesített kegyképe templomunkban
Hazánkba érkezik a Czestohowa-i Szűzanya hitelesített kegyképe, mely
Vlagyivosztokból indult és Liszabonig megy. A Kegyképnek ez az útja a magzati
élet védelméért van. Magyarországon, Budapesten több templomban is ki lesz téve,
hogy a hívek imádkozhassanak a Szűzanyával kérve anyai közbenjárását.
A Margit krt-i Ferences Templomban szeptember 14-én, pénteken délután 5
órától lesz jelen. Ezen a napon délután 5-6 óráig templomunkban a ferences
testvérekkel együtt közös rózsafüzér imádságra és elmélkedésre hívjuk a
testvéreket, majd 6 órakor szentmise, utána Szentségimádás, és közös zsolozsma
imádság lesz. Hívjuk a testvéreket, közösségeket, hogy imádkozzunk ezen az estén
együtt a Szűzanyával!

Erkölcstan tanfolyam
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola erkölcstan oktatásra képesítő, 30 ill.
60 órás tanfolyamot hirdet általános iskolai tanítók és tanárok számára. Szeretettel
buzdítjuk a katolikus pedagógusokat a képesítés megszerzésére, hiszen nagy szükség
lesz keresztény szemléletű tanárok jelenlétére a közoktatás új, 2013-tól kötelező
jellegű területén. Részletek a Főiskola honlapján:http://www.sapientia.hu
Egyházi ünnepek és templomunkon kívüli események:
Szeptember 12., szerda, Szűz Mária szent nevének ünnepe.
Szeptember 13., csütörtök, Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító ünnepe.
Szeptember 14., péntek, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe.
Szeptember 15., szombat, a Fájdalmas Szűzanya ünnepe.
Szeptember 17., hétfő, Szent Ferenc atyánk stigmatizációjának ünnepe.
Szeptember 20-án, csütörtökön Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong
Haszang Szent Pál és társai vértanúk ünnepe lesz.
Szeptember 22-én, szombaton, de. 11 órakor a Pasaréti Ferences Templomban
Piatrik Pió testvér örökfogadalmat tesz. Mindenkit szeretettel hívunk közös
ünnepünkre, és imáinkban kérjük Pió testvérért a jó Isten segítő kegyelmét.

Templomunk programjai (2012. szeptember 9. – szeptember 23.):
Szeptember 9-én, vasárnap a 10-es szentmisén lesz a tanévkezdő Veni Sancte.
Várjuk a családokat, gyerekeket, hitoktatókat. A szentmise után a quadrumban a
hitoktatókkal, ministránsvezetőkkel lehet beszélgetni, illetve agapé lesz, amire
süteményt örömmel fogadunk.
Szeptember 10-étől kezdődnek a hittanórák a plébánián és az iskolákban. A
részletes beosztás a faliújságon olvasható. A hitoktatásra szeretettel várjuk a
gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket! Jelentkezés a csoportokba a hitoktatóknál,
ill. csoportvezetőknél!
Szeptember 14-én, pénteken este, és 15-én, szombaton reggel az atyák
lelkigyakorlata miatt nem lesz gyóntatás.
Szeptember 15-én, szombaton lesz a Jubileumi gyalogos Mindszenty-zarándoklat
a Városmajorból Mária-remetére. Gyülekezés templomunk portájánál reggel ½
8 órakor. Indulás a Városmajorból reggel 8 órakor. 12 órakor dr. Erdő Péter
bíboros úr mutat be szentmisét. Mindenkit nagyon várunk, jöjjünk el és
imádkozzunk együtt! Részletek a plakátokon megtalálhatók.
Szeptember 16-án, vasárnap délután ½ 5-kor a Kapisztrán Kórus Vivaldi Gloria
című művét adj elő.
Szeptember 19., szerda, Szabolcs atya névnapja, imádkozzunk érte!
Szeptember 21., péntek, Szent Máté apostol és evangélista ünnepe, Máté testvér
nevenapja. Imáinkban emlékezzünk meg róla! Ezen a napon egész napos
Szentségimádást tartunk a reggeli ½ 8-as mise végétől az esti 6-os szentmise
kezdetéig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a
templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit!
Szeptember 22-én, szombaton hagyományainkhoz híven kirándulni megyünk a
családokkal. Erről pontos információ a faliújságon, szórólapokon olvasható.
Mindenkit nagyon várunk, jelentkezés és befizetés szeptember 16-ig az irodában,
ill. a sekrestyében történik.
Szeptember 26-án, szerdán este ½ 8-tól a házas esték sorozatunk nyitó alkalma. Az
előadás után lehetőség van fél 10-ig páros, ill. csoportos beszélgetésre is! Minden
házaspárt nagyon várunk!
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.
A nyár folyamán a perselyben összesen 98.300,- Forint gyűlt össze, melyet
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek
áldozatos támogatását!
A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja.
Megjelenik kéthetente 1000 példányban. Felelős kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja 315-0944.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagutiferencesek.hu

A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia
hitoktatási rendje a 2012/2013 tanévre
Csoport

Időpont

Helyszín

Oktató

Miniklub

Csütörtök 10.00-12.00

Kisház

Gorove Mári

Ovi

Csütörtök 17.00-18.00

Carceri (II. em.)

Nagy Melinda

1. osztály

Csütörtök 16.30-17.30

Alverna

Fejér Klára SSS

2. osztály

Kedd 17.00-18.00

Alverna (II. em.)

3. osztály

Csütörtök 16.00-17.00

Carceri (II. em.)

4. osztály

Csütörtök 17.00-18.00

Assisi

Kelemen Eszter SSS

5-6. osztály

Szerda 17.00-18.00

Kisház (II. em.)

Nagy Melinda

7-8. osztály

Szerda 16.30-17.30

Assisi (II. em.)

Peregi Judit

9-10. osztály

Kedd 17.30-19.00

Kisház

Walter Tamás

Ifjúsági csoport

Péntek 19.00-21.00

Kisház

Fr. Máté

Ifjúsági csoport

Péntek 19.00-21.00

Kisház

P. Cirill

Szent János - Sas

Hétfő 17.00-20.00

Kisház

P. Achilles

Szent Sámuel

Szerda 19.00-22.00

Carceri (II. em.)

Sámuel csoport

Péntek 19.00-21.00

Alverna (II. em.)

P. Achilles –
Bene Zoltán

Szerda 19.00-21.00

Kisház

P. Achilles –
Vavró Zsuzsanna

Szerda 18.00-20.00

Kisház

Nényei Gábor és
Gabi

Gyertyaláng –
Ifjúsági csoport
San Damiano –
felnőtt hittan
csoport
Ifjú házas

Új Aratás Közösség Csütörtök 18.45-22.00
Bibliaóra

Kedd 18.00-20.00

Hosszúterem +
Kápolna (I. em.)
Hosszúterem
(I. em.)

Nagy Melinda és
Somogyi Mónika
Gödölle Krisztina és
Kelemen Eszter SSS

Bartha Angéla
Marik Gábor

Csoport

Időpont

Nyugdíjasok

Szerda 10.00-12.00

Nyugdíjas angol
klub

Szerda 10.00-12.00

Alverna (II. em.)

Spránitz Judit

Új katekumen

Kedd 18.3o-21.oo

Assisi (II. em.)

P.Leopold

Boanergesz

Péntek 19.00-22.00

Carceri

Kiskórus
(gyerekek)

Vasárnap 9.00-10.00

Hosszúterem
(I. em.)

Bosnyákovics Bea

Kapisztrán Kórus

Kedd 19.00-22.00

Alverna (II. em.)

Lógó Tibor

Vox Clara kórus

Kedd 18.30-20.30

Kisház

Bottkáné Kollár
Júlia

Csütörtök 17-18.00

Hosszúterem

Piukovics András

Csütörtök 17-18.00

Hosszúterem 1.
szoba, vagy Kisház

Piukovics István

Kedd 18.30-20.30

Kápolna (I. em.)

Salamon Aurél és
Adél

Igaz Élet Istenben

Szerda 17.30-19.00

Kápolna (I. em.)

Palkó Balázs

Szárnyaló Sasok

Csütörtök 19.00-22.00

Alverna (II. em.)

Zám Balázs

Venite imacsoport

Péntek 19.00-20.00

Kápolna (I. em.)

Vucskán Zoli

Kafarnaum lelkigondozói csoport

minden hó 2.hétfő:
Hétfő 18.00-21.00

Hosszúterem +
Kápolna (I. em.)

Mikessy Julika

Kis ministránsok
1-6. oszt.
Közepes és nagy
ministránsok
Látogatás
imacsoport

Helyszín
Hosszúterem +
Kápolna (I. em.)

Oktató
Nyugdíjasok

Kelemen Eszter,
Bara Móni, Váczi
Virág, Gorove Mári
Bara Mónika, Brandl
Áldás, Fillér, Kodály
Erika, Berkes Bea

Óvodai hittan

Bolyai óvoda

Iskolai hittanok
Színjátszók

Kedd 18.00-22.00

Feketesas nagyterem

Antióchia

Hétfő 18.30-21.30

Alverna

Bittsánszky Sári és
János

Nagytársalgó

Wildner Dénes

Felnőtt hittan és
Kedd 18.00-21.00
katekumen csoport

A hitoktatásra szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket!
Jelentkezés a csoportokba a hitoktatóknál, ill. csoportvezetőknél!

