„Áldjon meg téged
Sionról az Úr, hogy lásd
Jeruzsálem boldogságát
életed minden napján!”
(Zs 127,5)
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Az Egyház Társadalmi Tanítása: A szegények
„Szegények
mindig
lesznek
veletek!” ( Mt 26,11) – mondta maga
Jézus Urunk, és tényleg! Bármennyire
is fejlett technikailag a világ,
hihetetlen javakat halmozott föl az
emberiség, a szegények itt vannak
körülöttünk; még a leggazdagabb
országokban is jelen vannak. És
nemcsak magukról adnak jelet, hanem
Isten jelévé válnak – mindannyiunknak, nekünk.
Jézus egész életével a szegényekkel
vállalt
sorsközösséget:
születése körülményeivel, színrelépésekor azzal, hogy a szegényeknek
hirdetett örömhírt. (Lk 4, 18-19)
Tanítóként nem volt hol lehajtania a
fejét (Lk 9,51-62, Mt 8,20) , halálában
pedig mindenétől megfosztották (Mt
27.35; Mk 15.24; Lk 23.34; Jn 19.23-24) . Ez
teszi végleg hitelessé a szegény
Lázárról szóló példabeszédet, a
gazdag ifjúnak szánt intelmet és a

szegény özvegyasszony példáját. Az
Egyház pedig nem feledkezik meg a
mi Urunk példájáról és szaváról, így
évszázadok gyarlóságai között is
folyton
figyelmeztet
minket
a
szegényekkel való törődésre (például
az irgalmasság testi cselekedetei
által). „Az Egyház […] különösen a
szegények, a gyermekek és a gyengék
jogai […] védelmezőjévé válik” – írja
Az Egyház társadalmi tanításának
kompendiuma (ETTK, 81; Szent István
kiadó, 2007).
Mást jelent a szegénység a törzsi
Afrikában és technikailag fejlett
Európában; sőt itthon is más Borsod
megyében vagy Sopronban. Mégis
tudjuk, hogy szegény az, akinek
hiányoznak az alapvető javak: éhezik,
nem tud ruházkodni, nincs hol laknia,
sőt ma már a munka hiánya is ide
sorolható.

Mi a teendőnk? A Kompendium
eligazít:
„a
egyértelműen
szegényeknek adott alamizsna a
testvéri
szeretet
egyik
fő
tanúságtétele”. (ETTK, 184) Miért kell
ezt tennünk? Már a Rerum Novarum
megfogalmazza a szegényekről való
köteles gondoskodást, amelyet a
kompendium a teremtett világra
vonatkozó hit alapján indokol:
„Amikor a nélkülözők számára
szükséges dolgokat adunk, nem a
magunk javait osztogatjuk nekik,
hanem azt adjuk oda, ami az övék:
[…] ez […] az igazságosságból
fakadó kötelesség teljesítése”. A II.
Vatikáni Zsinat új szemléletet hozott
a szegények segítésével kapcsolatban:
„ne szeretetadományként adjuk azt,
amivel már eleve, az igazságosság
alapján is tartozunk” (U.o). Ez a
megfogalmazás már előrevetíti az
Egyház nézetét az anyagi javakról:
azokat ne tekintsük sajátunknak,
hanem Istentől kapott ajándéknak,
amiért
felelősséggel
tartozunk!
Hiszen nem is juthatunk a Mennyek
Országába, ha nem adunk az
éhezőknek, nem ruházzuk fel a
mezíteleneket (Mt. 25,41).
Fel kell ismerni, hogy melyek azok
a foglalkozások, szervezetek, folyamatok, amelyek a szegénységet
strukturálisan
fokozzák
egy-egy
térségben, ezeket meg kell szüntetni,
ilyenben nem szabad részt vennünk. A
Kompendium így ír az okokról: „… [a
szegény országok] egyenlő feltételek
között kapcsolódjanak a nemzetközi
piachoz, amely nem a természeti
erőforrások egyoldalú kihasználásának elvére, hanem az emberi

erőforrások értékesítésére épül… Az
okok között […] az írástudatlanság, a
bizonytalan élelmezési helyzet, a
struktúrák és szolgáltatások […]
hiánya, az ivóvíz szűkössége, az
intézmények és a teljes politikai élet
korrupciója, stabilitásának hiánya
nevezhető meg.”
Sokunknak kérdés, mennyit kell
alamizsnálkodnunk. Mivel „első az
adósság, aztán az alamizsna” (Dr.
Medvigy Mihály Sch.P.), ezért mielőtt
adakozunk, ismernünk és teljesítenünk kell állapotbeli kötelességeinket;
fedelet
biztosítani
a
családunknak, táplálni és ruházni a
közvetlen szeretteinket stb. Ezzel
persze nem zárjuk ki, hogy a család
más tagjainak is részt kell venniük a
lemondásban, ha így tudunk segíteni a
körülöttünk súlyosan nélkülözőknek.
Másik irányelv, hogy jövedelmünk
legalább 1 %-át adjuk az Egyháznak;
ebből következhet, hogy hasonló
összeget szánjunk karitatív célokra is!
Az
adományozás
módjában
segítségünkre lehet sok-sok intézmény, amely létével is teljesíteni
akarja Jézus parancsait. Az Egyház
társadalmi tanítása szorgalmazza a
karitatív szervezetek alapítását és
működtetését,
melyekben
hívő
szakértők
hivatásszerűen
tudnak
közreműködni a szegénység enyhítésében. Ők nemcsak a rászorulókat,
hanem az adakozót is segítik, hogy
megfelelő
helyre
jusson
el
áldozatvállalásunk eredménye.
Bodroghelyi Csaba
Plébániai Képviselő Testület
világi elnök

Egyházi ünnepek és templomunkon kívüli események:
Szeptember 24., hétfő Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe.
Szeptember 26., szerda Szent Kozma és Damján vértanúk ünnepe.
Szeptember 27., csütörtök Páli Szent Vince áldozópap ünnepe.
Szeptember 28., péntek Szent Vencel vértanú ünnepe.
Szeptember 29., szombat Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepe.
Szeptember 30-án Szentírás vasárnapját ünnepeljük.
Október 1., hétfő A Gyermek Jézusról Nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és
egyháztanító ünnepe.
Október 2., kedd Szent Őrzőangyalok ünnepe.
Október 6., szombat Szent Brúnó áldozópap ünnepe.
Ismét sok városban megrendezésre kerül a tiszta szerelem imaest. Budapesten
október 3-án lesz az Örökimádás templomban. Mindenkit szeretettel várnak a
szervezők, mert szüksége van a megerősítésre azoknak a fiataloknak, akik Jézust
követve hűséges, életre szóló házasságra, vagy Istennek szentelt életre készülnek.
Ismét beindult a Ferences Klub. Minden hétfőn 7-kor a 18-35 év közötti fiatalokat
szeretettel várják a szervezők a Ferenciek terén a Szent Ferenc teremben. További
információk a www.klub.ferencesek.hu honlapon érhetők el.
A Szent Angéla Iskola cserkészcsapata játékdélutánt szervez szept. 28-án, pénteken
du. 2-től 5-ig a Szent Angéla Iskolában 6-12 éves korú gyerekeknek.

Humor
Tanár néni a matekórán:
– Gyerekek, ma fogunk először számítógépekkel számolni!
– Jaj de jó!
– Na Pistike, akkor mennyi 3 számítógép + 2 számítógép?
∗
Három alkoholista fekszik az árokparton.
Az egyik eltüsszenti magát.
Mire a másik:
– Egészségedre!
Erre a harmadik felkapja a fejét:
– Töltsetek nekem is!
∗
– Tábornok Úr, felakaszthatom a kabátját?
– Tőlem agyon is lőheti...

Templomunk programjai (2012. szeptember 23. – 2012. október 7.):
Házas esték a ferenceseknél
Szeptember 26-án, szerdán este 8-kor kezdődik a 4 alkalomból álló Házas esték
sorozatunk nyitó alkalma „Szexuális tévedések és mítoszok” címmel.
Helyszín: II. emeleti hittanterem. Az előadás után lehetőség van páros, ill. csoportos
beszélgetésre is. Minden házaspárt szeretettel várunk!
Szeptember 29., szombat Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepe,
egyben Mihály atya névnapja, ne feledkezzünk meg róla imáinkban!
Október 1-én és 2-án, (hétfőn és kedden) lelkigyakorlatot tartunk Szent Ferenc
ünnepére való felkészülésként az esti 6-os szentmisében. A lelkigyakorlatos
szentbeszédeket Reisz Pál ferences atya tartja, aki a Ferenciek téren lévő
templomunk templomigazgatója és házfőnöke.
Október 4-én, csütörtökön Assisi Szent Ferenc boldog halálára emlékezünk. A
Tranzitust az esti 6-os misén ünnepeljük, előtte ½ 6-tól közösen mondjuk a
zsolozsmát a kedves testvérekkel. A szentmisét követően beszélgetésre,
süteményezésre, teázásra várjuk a testvéreket a kolostor kertjébe, melyre
örömmel fogadunk süteményt és üdítőt. Ezeket a sekrestyébe, vagy a portára
lehet leadni.
Október 5. elsőpéntek, délelőtt 10 órakor és este ½ 8-kor is lesz szentmise.
Október 7. elsővasárnap, délelőtt 12-től ½1-ig szentségimádást tartunk.

Pasaréti programok:
Október 5-én, pénteken 19.30-kor Ünnepi hangverseny lesz Assisi Szent Ferenc
tiszteletére.
Október 6-án, szombaton 19.30-kor Jótékonysági hangverseny lesz. Felcsendül G.
Ph. Händel: A MESSIÁS Oratórium előadás az „Isteni Megváltó”- ról a
Hospice Alapítvány és a Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia közös
rendezésében. Közreműködik a Szent Antal Kórus és Zenekar.
Október 11-én, csütörtökön 20.15-kor Szülősuli lesz a Kájoni János Ferences
Közösségi Házban „Felnőttkori életfordulóink lehetőségei és krízisei –
Beteljesülés vagy leépülés felé haladunk?” címmel. Előadó: Pécsi Rita.
Templomunk évközi működési rendje:
Miserend: Hé-Szo: ½8 és este 6; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6, ½8.
elsőpéntekenként délelőtt 10-kor is.
Gyóntatás: Hé-Szo: de. 720-¼9, du. ½6-½7 és 7-¾8; Vas.: de. ½8-1, du ½6-8.
Iroda:
Hé: de. ½9-11, Ke-Pé: de. ½9-½12, és du. 5-6.
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

