„Boldog ember, (…)
aki örömét leli
Isten törvényében,
s parancsairól elmélkedik
nappal és éjjel.”
(Zs 1,1-2)
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Az Egyház Társadalmi Tanítása: Az emberi jogok
Az emberi jogok kérdése ma sokunk
számára olyan téma, ami első látásra a
liberális ideológiák vesszőparipája. Pedig
ha jól belegondolunk, a kereszténység
2000 éves története után már nem lehet
olyan etikai rendszert alkotni – legfőképpen Európában –, ami azt figyelmen kívül hagyhatná, amire ne lenne hatással
az Egyház tanítása. Vajon nem így vagyunk-e az emberi jogok történetével,
megfogalmazásával is?
Olyannyira igaz ez, hogy „Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata”
(ENSZ, 1948) szinte minden cikkéhez oda
lehetne rendelni a bibliai gyökereket. A
szabadság Isten legfőbb ajándéka, amelynek révén dönthetünk a jó vagy a rossz
mellett. Már a Paradicsom-történet is a
szabad akarat meglétére világít rá, és A
Katolikus Egyház Katekizmusa is ezt tanítja: „"Isten (...) az embert (...) döntésének kezére bízta" (Sir 15,14), hogy szabadon ragaszkodhassék Teremtőjéhez, és
így eljuthasson a tökéletes boldogságra.”

(KEK 1743) Jézus megtestesülésével minden emberrel sorsközösséget vállalt és
mindenkiért meghalt, így vált az emberiség minden tagja Jézusban testvérré.
Urunk élete és tanítása visszatérően a
testvériségről, szolidaritásról szólt, amit
az irgalmas szamaritánus története fejez
ki a legérzékletesebben. (Lk 10,25) Ez a
gondolatiság egyben az egyenlőséget is
jelenti, amit Szent Pál egészen világosan
elmagyaráz a híveknek: „Nincs többé
zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad,
férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egyek
vagytok Krisztus Jézusban” (Gal 3,15).
Kétezer évesek ezek a gondolatok, mégis, hányszor megfeledkezünk róluk! Az
ember Isten képére teremtettsége, illetve
az elesettek, kiszolgáltatottak evangéliumi védelme pedig elvezet az emberi
méltóság fogalmához is (vö. Jak 2,1-9).
Ezekből az értékekből több további
alapelv származik, ahogy azt a Nyilatkozatban olvashatjuk, amelyek eredendően
egybeesnek az Egyház tanításával. Az

Egyház Társadalmi Tanításának Kompendiuma külön fejezetet szentel a témának
(ETTK, Harmadik fejezet, IV.), melyben
elismeri az ENSZ által kiadott dokumentumot: „Az Egyház Tanítóhivatala nem
habozott pozitívan értékelni az ENSZ
által 1948. december 10-én kihirdetett
Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát,
amelyet II. János Pál «valódi mérföldkőnek» minősített «az emberiség erkölcsi
haladásának útján»”. (ETTK 152)
A Kompendium kiemeli az enciklikák
közül a Pacem in terris (1963) kezdetűt,
amely „elsőként tartalmazza az Egyháznak az emberi jogokkal kapcsolatos elmélyült elemzését: ez az írás a béke és
az emberi méltóság enciklikája” (ETTK
95). XXIII. János pápa azonban nemcsak
a jogokról, hanem az ezektől el nem választható kötelességekről is ír a körlevélben; ez sajnos hiányzik az emberi jogok
világi szemszögű értelmezéséből. „Azokat tehát, akik még a maguk jogait követelik, de saját kötelezettségeikről vagy
teljesen megfeledkeznek, vagy annak
nem teljesen tesznek eleget, azokkal kell
összehasonlítani, akik egyik kezükkel
építenek, a másikkal rombolnak”. (PT 30)
Nagyon fontos a különbség a világi
és az egyházi megközelítésben arra vonatkozóan, honnan is erednek ezek a jogok: „Az emberi jogok végső forrása
nem az emberi lények puszta akaratában, nem az állam létezésében, nem is a
közhatalmakban keresendő, hanem magában az emberben és Teremtőjében, Istenben.” (ETTK 153) Nem a kormányok
határozzák el tehát és nem is a parlamentek szavazzák meg, hanem az isten-rendelte természeti törvényből fakad. Ez a
mondat különösen akkor fontos, amikor
a jogokért való harc vadhajtásokat és
olyan értelmezéseket eredményez, a-

melyeket nem fogadhatunk el keresztény
hittel. Ilyen, ha az egyes ember jogát az
élet – és az Élet Ura, azaz Isten – fölé
helyezik, megengedve az abortuszt, az
eutanáziát és más élet-ellenes bűnöket.
Keresztény fejjel – és az isten-adta
természet rendjét szemlélve – különösen
torznak tűnik egyes (jogvédő?) szervezetek harca a „gender mainstreaming”
irányzat egyeduralmáért, amely tagadja
az ember biológiai nemét, ellenben azt
kizárólag a szocializáció eredményének
tekinti, és «társadalmi nemként» határozza meg. A dolog paradoxonja, hogy
valójában nagyon is nőellenes irányzatról van szó, amely nemcsak az anyaságot becsüli le, hanem a női méltóságot
általánosságban.
Az ’56-os forradalom évfordulója
kapcsán érdemes kitérni az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az
Egyház tanításának egybecsengésére a
politikai jogokkal kapcsolatban. Ma már
természetesnek vesszük, hogy az önrendelkezés, a gondolat- és lelkiismereti
szabadság, a közügyekben való részvétel
és így a demokrácia melletti kiállás
olyan eszmék, amelyeket minden jóakaratú ember, legyen bár hívő vagy nemhívő, elfogad és támogat.
Nekünk, keresztényeknek az a feladatunk, hogy tisztában legyünk az alapvető emberi jogok keresztény értelmezésével, ismerjük a nem-hívők által is elfogadott értékeket, mint közös eszmei alapot, és felismerjük azokat a felfogásokat
és ideológiákat, amelyek már ellentmondanak a keresztény lelkiismeretnek.
Bodroghelyi Csaba
A cikksorozattal kapcsolatos véleményüket,
kérdéseiket, kérjük, küldjék az orszagut@ofm.hu címre!

W. A. Mozart: Requiem előadás
Október 28-án, vasárnap 16:30-kor templomunkban W. A. MOZART: REQUIEM
c. műve hangzik el. Közreműködnek: a Kapisztrán Kórus és testvérkórusai, az Arco
kamarazenekar, valamint Fodor Ildikó, Bardócz Erzsébet, Kéringer László, Vereb
Balázs. Vezényel: Héja Benedek. Mindenkit szeretettel várunk! A belépés ingyenes,
adományokat elfogadunk!

Az Országút Társulat előadása
Szeretettel hívunk mindenkit Kisfaludy Károly: A kérők című színművének
újabb előadásaira október 25-én, 31-én és november 4-én egyaránt 19.15-re az Országút Pinceszínházba (1024, Fekete Sas u. 5.). Az előadás kb. 2 óra, egy szünettel.
Az előadások ingyenesek. Helyfoglalás (ami a terem korlátozott méretei miatt
erősen ajánlott) a honlapon keresztül lehetséges ('Legközelebbi előadásaink' alatt)
vagy e-mailben a honlapon kívánt adatok megadásával. Kérjük, foglalás előtt a
honlapon a 'Helyfoglalás' alatt írottakat szíveskedjenek elolvasni.
Egyházi ünnepek és más templomok programjai:
Október 22., hétfő, Boldog II. János Pál Pápa ünnepe.
Október 23., kedd, Kapisztrán Szent János ünnepe, a Tövis utcai templom búcsú
napja. A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét és szentbeszédet Spányi Antal
székesfehérvári megyéspüspök-atya mondja és megáldja a Mindszenty Bíboros és
a 7 ferences vértanú domborműveket. A szentmisén közreműködik a Kapisztrán
Kórus, vezényel Lógó Tibor. A szentmise után agapé. Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk erre az ünnepre.
Október 25., csütörtök, Szent Mór püspök ünnepe.
Október 27-én, szombaton a Pasaréti Ferences Templomban Egyházzenei
hangverseny lesz Boldog II. János Pál emlékezetére 19.30-tól. Műsoron: XIX.
és XX. Századi francia szerzők szakrális művei. Közreműködnek: Kiss. B. Atilla
– Liszt-díjas énekművész; Maros Éva – Liszt-díjas hárfaművész; Bánfalvi Béla –
Liszt-díjas hegedűművész; Pfeiffer Gyula - orgonaművész, karnagy.
Október 31., szerda, boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú ünnepe.
A lemondások perselye templomunkban folyamatosan várja azon testvérek
adományait, akik hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és annak
értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.
Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 61.400,- Forint gyűlt össze, melyet
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek
áldozatos támogatását!
Segítsen spórolni! Olvassa újságunkat az interneten: www.orszagutiferencesek.hu

Templomunk programjai (2012. október 21. – 2012. november 4.):
Október 21. missziós vasárnap, országos gyűjtést tartunk a missziók javára.
Kérjük a testvérek nagylelkű adományait!
Október 27-én, szombaton a Tamás Alajos Házban mustkóstoló bulira várjuk a
plébánia ifjúságát. Részletek a plakátokon.
Október 28-án, vasárnap a 10-es szentmisén az elsőáldozásra készülő gyerekek
katekumen-bemutatása lesz.
November 1., csütörtök, mindenszentek napja, az esti 6 órás szentmisében a szentek
közbenjárását kérjük plébániánk tagjainak megszentelődéséért. Előtte fél 6-kor
zsolozsmát imádkozunk. Ezen a napon hétköznapi miserendet tartunk.
November 2., péntek, halottak napja, reggel ½ 8-kor, 10-kor, este 6-kor és ½ 8-kor
is lesz szentmise. Az esti 6 órás szentmise után lesz a közös megemlékező
imádság elhunyt szeretteinkért. Előtte fél 6-kor szintén zsolozsmát imádkozunk
a templomban. Ez a nap egyben első péntek is.
November 3-án, szombaton 16.30-kor a Vox Clara kórus Fouré Requiem című művét adja elő. Közreműködik: Benda György – basszus, Nagy László Adrián – orgona. A belépés ingyenes, adományokat elfogadunk!
November 4., első vasárnap, 12-től ½ 1-ig Szentségimádást tartunk.
November 1. és 8. között mindazok, akik a temetőben elhunyt szeretteikért imádkoznak, számukra teljes búcsút nyerhetnek. Ennek feltételei: szentgyónás, szentmisén
való részvétel, szentáldozás, valamint egy Hiszekegy és egy Miatyánk elimádkozása
a pápa szándékára.
Novemberben és decemberben minden nap reggel ½ 8-kor szentmisét mutatunk be
kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében kérjék, és ugyanitt
adják le a lezárt borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a szentmiséken
imádkozni szeretnének.
A plébániai karitász keretében Nagy Henrietta jogi szolgálatot tart havonta egyszer,
minden hónap első hétfőjén 17 és 18 óra között. Első alkalom: november 5-én.
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

