
 
 

„Mert Te vagy, Istenem, 

bizodalmam,  

Uram,  

Te vagy reményem 

ifjúságom óta!” 

(Zsolt 71,5) 
 

XIII. évfolyam 20. szám Évközi 31. vasárnap 2012. november 4. 

Az Egyház Társadalmi Tanítása: A munka méltósága 

Az emberiség történelmében min-
dig is voltak korok és társadalmak, 
amelyekben a munkát megvetették, 
lenézték. Nemcsak a római arisztok-
raták tartották alantasnak, de a közép-
korban, majd az újkorban sem volt 
általános az, amit a Hídember c. film-
ben láttunk: gróf Széchenyi István 
apja megcsókoltatja a fiával a paraszt 
kezét, hogy megtanulja megbecsülni, 
mi mindent köszönhet a kérges, ke-
mény kéznek. Jézus Krisztusnak, aki 
Szent József mellett volt ács, és legtöbb 
apostolának– Széchenyi jobbágyához 
hasonlóan – szintén kérges volt a 
keze, mert serényen dolgoztak az 
evangélium meghirdetése előtt és után 
is! Szent Pál, aki a legkeményebb 
missziós tevékenységet végezte, mind-
végig saját keresetéből élt, amit sá-
torkészítésből szerzett. Nem véletlen, 
hogy ő mondja: „aki nem akar dol-

gozni, ne is egyék”. (2Tesz 3,10) A 
tanítványok tudatosan tanítják ezt a 
példájukkal és szavukkal, hiszen 
ismerték az Isten embernek szóló 
eredendő meghívását. 

Isten ugyanis úgy engedte útjára 
az embert a Földön, hogy feladatokat 
adott neki. „Isten […] arra hívja meg, 
hogy munkálja a földet (vö. Ter 2,5-6) és 
őrizze az Éden kertjét, ahová Isten 
helyezte őt (vö. Ter 2,15).” (ETTK 255)

1 
Az Egyház tanítása szerint „a munka 
az ember eredeti léthelyzetének 
szerves része, és megelőzi az ember 
elbukását, így nem büntetés és nem 
is átok. Fáradságossá, büntetéssé 
Ádám és Éva bűne következtében 
válik, akik megszakítják bizalmas és 
harmonikus kapcsolatukat Istennel” 

                                                 
1 Az Egyház társadalmi tanításának 
kompendiuma 

 



(ETTK 256) Jézus mindenben hasonló 
lett hozzánk, tehát a napi 
teendőinkben is azonosult; 
végigcsinálta, megélte a munka 
örömét és nehézségét is. A sok-sok 
példabeszéd mellett, amelyek a mun-
káról szólnak, feltűnhet, hogy evan-
géliumi küldetését is munkának te-
kintette: „Atyám mindig munkálkodik, 
és én is munkálkodom” (Jn 5,17). Apos-
tolait, tanítványait, a ma is tevékeny-
kedő papságot pedig úgy küldi, mint 
munkásokat az Úr aratásába (vö. Mt 

9,37-38). Jézusnak szüksége is lehetett 
a munkapad mellett megszerzett álló-
képességre, hiszen nyilvános műkö-
dése rövid három éve alatti rengeteg 
teendője volt. Aki próbálta, tudja: nem 
csekélység gyalog bejárni egy Magyar-
ország negyedét-ötödét kitevő orszá-
got; az embereket tanítani, beszélni 
hozzájuk, figyelni rájuk, megérteni 
őket. „Földi szolgálata idején Jézus 
fáradhatatlanul dolgozott, hatalmas 
munkát végzett, hogy az embert meg-
szabadítsa a betegségtől, a szenve-
déstől és a haláltól.” (ETTK 261)  

A munka megbecsülését talán ép-
pen az fejezi ki a legjobban, ahogy 
ezzel kapcsolatosan mértékletesség-
re is int minket a Szentírás és Jézus 
példája. „A munkáról szóló bibliai 
tanítás csúcspontja a szombati nyu-
galom parancsa. A nyugalom a munka 
szükségszerűségéhez láncolt ember 
elé tárja a teljesebb szabadságnak, az 
örök szombat szabadságának perspek-
tíváját (vö. Zsid 4,9-10).” A mai ember e-
gyik problémájára, a munka abbaha-

gyásának képtelenségére is megtalálja 
a választ. Egyrészt újra és újra komo-
lyan kell vennünk Isten gondoskodó 
szeretetét, amellyel a hetedik napot 
nekünk rendelte a teremtéstörténet és 
a tízparancsolat soha el nem évülő 
mondataival. Másrészt Jézus maga 
sem pörgette túl magát, hanem mindig 
megtalálta a módját, hogy visszavo-
nuljon az Atyához, és imádságban 
töltődjön föl. „A hír hallatára Jézus 
elhajózott onnan egy elhagyatott 
helyre, hogy egyedül legyen.” (Mt 14, 

13-21) „Ő pedig így szólt hozzájuk: 
Gyertek velem külön valamilyen 
csendes helyre, és pihenjetek egy ki-
csit!” (Mk 6,30-44) „Jézus kiment tanít-
ványaival a Kidron-patakon túlra. Ott 
volt egy kert. […] Jézus gyakran járt 
ide tanítványaival.” (Jn 18, 1-2) A jézusi 
példát így foglalja össze a Kompen-
dium: „Jézus prédikációjában azt tanít-
ja az embereknek: ne engedjék, hogy 
a munka rabszolgáivá váljanak; el-
sősorban a lelkükkel kell törődniük, 
és életüknek nem az a célja, hogy az 
egész világot megszerezzék. (vö. Mk 

8,36)” (ETTK 260)  
Mindezek alapján lelki értelemben 

is el tudjuk helyezni a munkát az éle-
tünkben: „A munka tiszteletet érde-
mel, mert ez a gazdagság vagy lega-
lábbis a tisztes életfeltételek forrása, 
és általános hatékony eszköz a sze-
génység ellen (vö. Péld 10,4); nem szabad 
azonban abba a kísértésbe esni, hogy 
az ember bálványt faragjon a munká-
ból, mivel az élet legvégső meghatá-
rozó értelmét nem benne találja meg. 



A munka lényeges dolog, de nem a 
munka, hanem Isten az élet forrása 
és az ember végcélja.” 

Ha hívőknek tartjuk magunkat, 
akkor tudatosítanunk kell a munká-
hoz való viszonyunkat: hogyan éljük 
meg annak méltóságát, meg tudjuk-e 
becsülni a lehetőségét és tisztességgel 
elvégezzük-e a ránk rótt feladatokat. 

Ugyanakkor nem tulajdonítunk-e neki 
túl nagy jelentőséget más keresztény 
kötelezettségeink rovására? Ha Jézus 
Urunk példáját magunk elé képzelve 
elelmélkedünk erről, biztosan jó dön-
téseket tudunk majd hozni! 

Bodroghelyi Csaba 
A cikksorozattal kapcsolatos véleményüket, 

kérdéseiket, kérjük, küldjék az orszagut@ofm.hu címre! 

 

 

Házas esték 
A Családok Jézusban Közösség idén is megrendezi négy alkalomból álló házas esték 
sorozatát az Országúti Ferenceseknél. Az előadások nem épülnek egymásra, hanem 
külön témaköröket dolgoznak fel, így azokat is várjuk, akik csak egy-egy alkalomra 
tudnak eljönni! Előadásaink a plébánia (Bp. II., Margit krt. 23.) második emeleti 
hittantermében 20.00-kor kezdődnek. A következő előadásra november 7-én kerül 
sor, címe: "Boldogságkeresés a házasságban". Szeretettel várunk mindenkit! 
 

 

Adventi koszorúkészítés 
December 1-jén, szombaton, de. ½11-től lesz a családos koszorúkészítés a plébáni-
án. Ezen a napon lesz a hittanos gyermekek lelkinapja is reggel 9 órától, melyre 
minden gyermeket várunk. Utána a kb ½12-kor kezdődő szentmisén kerül sor a 
koszorúk megáldására. Az koszorú alapanyagok beszerzése miatt előzetes jelentke-
zés szükséges a sekrestyében, a portán, vagy az irodán, legkésőbb november 18-ig. 
A koszorú alapanyagainak az ára: 1500 Ft, melyet jelentkezéskor kérünk átadni! 
Szeretettel várjuk a családokat! 
 

 

Egyházi ünnepek és más templomok programjai: 
November 9., péntek a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe.  
November 10.,szombat Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító ünnepe. 
November 12., hétfő Szent Jozafát püspök és vértanú ünnepe.  
November 13., kedd Magyar szentek és boldogok ünnepe. 
November 15., csütörtök Nagy szent Albert püspök és egyháztanító ünnepe. 
 

 

Humor – idézetek múlt századi rendőri jelentésekből: 
• „Az áldozaton 4 sebet találtunk. Kettő halálos volt, a másik kettő szerencsére nem.” 
• „A gyanúsított a páternoszterbe lépett és ismeretlen irányban eltávozott.” 
• „A botrányt a férfi rendezte, a hangosításról a felesége gondoskodott.” 
• „A gyanúsított fejével hosszasan bántalmazta az őt kihallgató őrmester cipőjét...” 
 

 

Segítsen spórolni! Olvassa újságunkat az interneten: www.orszagutiferencesek.hu 



Templomunk programjai (2012. november 4. – 2012. november 18.): 

November 4., első vasárnap, 12-től ½ 1-ig Szentségimádást tartunk.  
November 5., hétfő Szent Imre herceg ünnepe, Imre atya névnapja lesz. Kérjük 

számára a Jóisten áldását! 
November 6-án, kedden du-án ¾-5-től Élő Rózsafüzér lesz a plébánia körül az ima-

év kapcsán. Találkozás ¾ 5-től a portán. 
November 11-én, vasárnap délután fél ötkor Dr. Kossóczki Tamás orgonahangverse-

nye lesz templomunkban. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! 
November 16-án, pénteken Skóciai Szent Margit ünnepén egész napos Szentség-

imádást tartunk a reggeli ½8-as mise végétől este ½6-ig. Kérjük, iratkozzanak fel 
a Szentség őrzésére az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit!  

FIGYELEM: November 16-án, pénteken este, és 17-én, szombaton reggel az 
atyák lelkigyakorlata miatt nem lesz gyóntatás. 

November 17-én, szombaton 16.30 órakor lesz A PAX HUNGARICA Diákszövet-
ség közös megemlékezése, a Requiem az elhunyt ferences tanárokért és diák-
társakért. További részletek a plakátokon olvashatók. 

 

 

November 1. és 8. között mindazok, akik a temetőben elhunyt szeretteikért imádkoz-
nak, 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. Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy akik novem-
berre, vagy decemberre reggeli ½ 8-as szentmisét kértek, azoknak a szándékára a 
koncelebráló atya fog imádkozni. 
 

 

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.  
 

 

A lemondások perselye 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 37.300,- 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  


