
 

 

„Lelkem vágyakozva eped 

az Úr udvaraiba; 

lelkem és testem sóvárog 

az élő Isten után!” 

(Zs 84,2) 
 

XIII. évfolyam 18. szám Évközi 27. vasárnap 2012. október 7. 

Az Egyház Társadalmi Tanítása: A gazdagság 

Meglepő, de Jézus Urunk többféle 
tanítást is adott nekünk a gazdagsággal 
kapcsolatban. A gazdag ifjúnak azt mond-
ja, hogy „ha tökéletes akarsz lenni […], 
add el, amid van, az árát oszd szét a sze-
gények között” (Mt 19,21). Mivel ez a 
tökéletességre vezető út, ezért is nevez-
zük evangéliumi tanácsnak, nem pedig 
parancsnak. Jézus mégis kijelenti, hogy 
„a gazdagnak nehéz bejutnia a mennyek 
országába” (Mt 19,23). Persze mondhat-
ta volna, hogy annak is nehéz, aki 12 
órákat van a munkahelyén, vagy nyakló 
nélkül internetezik, esetleg csak a hobbi-
jának él-hal. Miért? Mert nem az anyagi 
tárgyakkal van – vagy lesz – gond, hanem 
a mi szívünkkel, lelkünkkel. Mert "ahol 
a kincsed, ott a szíved is" (Lk 12,34).  

Mást is mondott azonban Jézus, lát-
szólag az előzővel ellentmondva. Gon-
dolhatunk a tornyot építő ember példájá-
ra (Lk 14,28), ami nem közvetlenül a gaz-
dagságról szól, mégis elismeri az alkotó, 
gyarapodó embert. A talentumokról 

szóló példabeszéd (Mt 25,29) még inkább 
eszünkbe juthat, hiszen hasonlatként a 
pénzt említi. A történet a kegyelemről, a 
tehetségről, az Isten-adta ajándékokról 
szól. Érthetjük ezt a minket körülvevő 
helyzetre is, amiben anyagi adottságaink 
is benne vannak, tehát azokért is felelősek 
vagyunk, vagyis fel kell használnunk a 
jóra, Isten országának szolgálatára.  

Az Egyház sem zárkózik el a gazdag 
embertől, és ez nemcsak azt jelenti, hogy 
a pápa vagy a püspök szóba áll velük, 
hanem még a szentek közösségében is 
találunk vagyonos embereket. Modern 
példakép a kanonizált Dr. Batthyány-
Strattmann László, de ismerjük a szent 
királyok vagy királylányok életpéldáját is.  

Az Egyház a „Quadragesimo anno” 
enciklikában és azóta is megerősíti a ma-
gántulajdon elismerését,de „egyben fel-
hívja a figyelmet annak közösségi funkci-
ójára” (ETT 91). Fontos hozzátenni, hogy 
„soha nem ismerte el abszolút és érint-
hetetlen jognak, ellenkezőleg, […] a ma-

 



gántulajdon jogát úgy értelmezte, mint 
ami alá van rendelve a javak közös hasz-
nálatához való jognak és egyetemes ren-
deltetésüknek” (ETT1 177). Szigorú és el-
gondolkodtató szavak ezek, amelyek arra 
intik a vagyonos embert, hogy átgondol-
ja a vagyontárgyakhoz való viszonyát. 
Ha magunkat is Isten eszközének tekint-
jük, és az Ő céljainak rendeljük alá, ak-
kor az is természetes, hogy „a magántu-
lajdon […] eszköz csupán a javak egyete-
mes rendeltetésének alapelvéhez viszo-
nyítva, tehát végső soron nem végcél” 
(ETT374). Fel kell tehát ismernünk a 
magántulajdon közösségi funkcióit is, és 
akkor könnyebb elfogadnunk az erről 
szóló tanítást: „Aki kér tőled, annak adj, 
és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne 
fordulj el.” (Mt 5,42) Milyen szép példá-
ja is az önzetlen szeretetnek, ahogy a 
hívő családok kisegítik egymást babaru-
hával, gyerekholmival, sőt, ha jó állapo-
tú játékokról, eszközeinkről mondunk le, 
mert pl. Csaba testvér kéri tőlünk! 

A Kompendium nem feledkezik meg 
a tulajdon családot védő szerepéről sem. 
„A családi jövedelemnek lehetővé kell 
tennie a megtakarítást is, amely elősegí-
ti, hogy a család magántulajdonhoz jus-
son a szabadság egyfajta garanciájaként: 
a magántulajdonhoz való jog igen szoro-
san kötődik a családok létéhez.” (ETT564) 
Érthető hát, hogy az önkéntes szegény-
ség a szerzetesi életformában – cölibá-
tusban – tud kiteljesedni. Habár olyan 
szentünk is van a csodálatos Szent 
Erzsébet személyében, aki úgy vállalta 
föl a szegénységet, hogy közben a gyer-
mekeiről is gondoskodott. Milyen sok-
színű és kreatív az életszentség útja!  

                                                 
1 Az Egyház társadalmi tanításának 
kompendiuma (Szent István kiadó, 2007) 

A magántulajdonon túlmutat a gaz-
dagság, amely a javakban való bővelke-
dést jelenti. Ebben az esetben a vagyon-
tárgyak már nem az alapvető szükségle-
tet vagy a család biztonságát szolgálják, 
sőt sokszor felesleges tárgyakban teste-
sülnek meg, és pszichikai terhet jelente-
nek. „Visszabirtokolnak”, ahogy Pál 
Ferenc atya fogalmaz. A talentumokról 
szóló példabeszédre utal az Egyház taní-
tása: „A gazdagság akkor tölti be az em-
bert szolgáló feladatát, ha arra van ren-
delve, hogy javakat termeljen mások és 
az egész társadalom számára.” (ETT329) 
Komoly felelősség terheli tehát a vagyo-
nos embert a helyes cselekvés kialakítá-
sában, amiben megjelenhet a bűn kérdé-
se is, mert „rossz dolognak kell tartanunk a 
gazdagsághoz való mértéktelen ragasz-
kodást, a felhalmozásra való törekvést” 
(ETT687). 

Nem kerülhető el a vagyon eredeté-
nek kérdése sem. Miből származik egy 
ország, egy család, egy személy vagyo-
na? Tudnunk kell a felhalmozott tulaj-
don eredetéről, hogy az nem mások ki-
zsákmányolásából, becsapásából, szár-
mazik-e, vajon nem a „bűn struktúráit” 
(ETT119) erősíti-e. Sajnos nem könnyű 
gazdagként viselkedni sem: „[…] nem 
ritkán tapasztalható a kevéssé fejlett or-
szágokban is az önzés és a gazdagság 
felháborító és botrányos fitogtatása.” 
(ETT769) 

Az Egyház társadalmi tanításának 
megismerése és átgondolása jó alkalmat 
teremthet sokunknak, hogy elmélked-
jünk a vagyonhoz, tulajdonhoz való 
helyes viszonyunkon! 

Bodroghelyi Csaba 
Plébániai Képviselő Testület 

világi elnök 



   

Budai Ferences Alapítvány 

Szeptember 1-től létrejött a Budai Ferences Alapítvány, mely plébániánk életét 
hivatott segíteni. A plébániai lelkiélet támogatása, a családok összetartó, megerősítő 
funkciójának elősegítése, megélhetésük segítése, és a gyerekek testi és lelki 
fejlődésének, erkölcsi nevelésének, oktatásának támogatása.  

Kedvezményezettek köre: 
A plébániához tartozó hívek, csoportok, közösségek, Plébániával kapcsolatban lévő 
intézmények, és az ezekben közreműködő személyek tartozhatnak a 
kedvezményezettek körébe – természetesen mindenkor figyelembe véve a 
jogszabályi lehetőségeket és korlátozásokat 

Az Alapítvány célja:  
a) A Plébánia és közösségei gyermekkel, ifjúsággal, családdal és nyugdíjasokkal 

kapcsolatos tevékenységének támogatása.  
b) A gyermek és ifjúsági nevelés támogatása, az ehhez kapcsolódó kulturált 

szórakozás és programok felkarolása. 
c) A családok, az egyedülállók és idősek anyagi, fizikai és lelki megsegítése.  
d) A templomunkban működő kórusok támogatása. 
e) A liturgikus tevékenységek valamint a művészetek támogatása. 
f) A kulturális örökség megőrzése, növelése.  Az ehhez szükséges épületek, 

helyiségek fenntartása, állagmegóvása. Követendő példaképek, szentek 
életét, alakját ábrázoló képzőművészeti alkotások létrehozásának, 
megőrzésének támogatása. 

Az Alapítvány számlaszáma: 
11600006-00000000-59148285 Erste Bank Hungary Zrt. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 2010.01.01-jétől 
hatályos módosítása – több más adókedvezménnyel együtt – megszüntette az 
alapítványi befizetések (a törvény 35. § (2) g) pontja szerinti közcélú adomány 
céljára történt befizetés) adókedvezményét.  

Az Alapító Okirat az irodában megtekinthető. 
 

 

Egyházi ünnepek és templomunkon kívüli események: 

Október 8., hétfő, Szűz Mária Magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátróná-
ja, provinciánk védőszentjének ünnepe.  

Október 11., csütörtök, boldog XXIII. János pápa ünnepe. 
Okt. 15., hétfő, Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító ünnepe. 
Október 17., szerda, Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanú ünnepe. 
Október 18., csütörtök, Szent Lukács evangélista ünnepe. 
Október 19., péntek, Alkantarai Szent Péter ferences szerzetes ünnepe. 



Templomunk programjai (2012. október 7. – 2012. október 21.): 
Hétköznaponként az esti 6-os szentmisék után közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 
Október 7. elsővasárnap, délelőtt 12-től ½1-ig szentségimádást tartunk.  
Október 12-én pénteken este, és 13-án szombaton reggel az atyák lelkigyakorlata 

miatt nem lesz gyóntatás. 
Október 19-én, pénteken, egész napos Szentségimádást tartunk, a reggeli ½8-as mise 

végétől este ½6-ig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a temp-
lomban, az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel várunk mindenkit!  

Október 21. missziós vasárnap, országos gyűjtés lesz a missziók javára. Kérjük a 

testvérek nagylelkű adományait! 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköz-
napi életükben valamiről lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. 

Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 75.400,- Forint gyűlt össze, melyet 
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek 
áldozatos támogatását! 
 

 

Az Etalon Kiadó október 14-én nagy kedvezménnyel árusít katolikus DVD filmeket. 
 

 

Ismét beindult a Ferences Klub. Minden héten hétfőn 7-kor a 18-35 év közötti 
fiatalokat szeretettel várják a szervezők a Ferenciek terén a Szent Ferenc teremben. 
További információk a  klub.ferencesek.hu-n érhetők el. 
 

 

Pasaréti hírek: 

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.  
 

 

Tövis utcai előzetes:  

Október 23., kedd, Kapisztrán Szent János ünnepe, a Tövis utcai templom 
búcsúja. Az ünnepi szentmise 10 órakor lesz, közreműködik a Kapisztrán Kórus. 

 

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  

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. 


