„Azokban a napokban
és abban az időben
igaz sarjat sarjasztok
Dávidnak, aki jogot
és igazságot teremt
az országban.”
(Jer 33, 15)
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Az Egyház Társadalmi Tanítása: A munka: jog és kötelesség
Magyarországon közel félmillió
ember van munka nélkül, ezen belül
a 15-24 éves korosztály munkanélküliségi rátája 27,9%1. Globálisan közel
75 millió a munkanélküli fiatal
2012-ben.2 A legrosszabb e téren a
spanyol helyzet, ahol a fiatalok munkanélküliségi rátája 48%.3
Tudjuk, hogy az Egyház a jogok
és kötelességek egyensúlya mellett
áll ki. Azonban a munka világában
ma emberek és sajnos fiatalok tömegei el se jutnak addig, hogy teljesítsék ezt a kötelességüket, mivel nem
férnek hozzá ehhez a jogukhoz.
Pedig az Egyház társadalmi tanítása szerint „A munka az ember
egyik alapvető joga és java.” (ETTK4
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Miért van rá szükségünk? A
munka kettős természete miatt egyrészt személyes cselekedet, azaz az
emberi kiteljesedés, ’önmegvalósítás’ okán. Ez utóbbit sokszor elítéljük, ha az önző ember Istent kizáró
akaratosságát véljük látni benne. Az
Egyház azonban elismeri a munkához kapcsolódó józan megnyilvánulását: „A munkanélküliek magas aránya […] hatalmas akadályokat gördítenek, elsősorban számos fiatal számára, az emberi és szakmai önmegvalósítás útjába.” Nem lehet teljes az
emberi személyiség a munka, a hasznosság tudata, a tevékeny elfoglaltság nélkül.
Másrészt „a munka szükséges a
családalapítás, […] valamint az emberiség közjavához való hozzájárulás
végett.” (ETTK 287) Milyen ellentmondó, hogy a munkával rendelkezők
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egyik jelentős problémája, hogy túl
vannak terhelve; nem elég a 8 óra,
hogy elvégezzék rájuk sűrített feladataikat, miközben a kapunál sorban
állnak felvételért!
Mondjuk ki, hogy erkölcstelen
gyakorlat az, ha a vállalatok pénzügyi értékét (részvényárát) pusztán
az elbocsátás, a leépítés ténye felviszi! Ezért ezzel a motivációval nem
vállalhatunk részt ilyen megoldásban. Meggondolandó a hatékonyság
minden határ fölötti erőltetett növelése is az emberi munkaerő rovására.
A szűk érdekcsoportok javára
megtett
’munkaerő-racionalizálás’
fájó következményeket hordoz az
egész társadalomra nézve: „A munkanélküliek súlyosan negatív következményeknek vannak kitéve, […] a
társadalom peremére szorulnak, társadalmi kirekesztődés áldozatává
válnak” (ETTK 289)
Az Egyház biztat minket, hogy
olyan társadalom részesei és alkotó
tervezői legyünk, amely „perspektívát képes nyújtani a munka számára” (ETTK 289). A szocializmust ismerőknek meglepő az Egyház következő kijelentése: „kötelező távlati cél
minden igazságosságra és közjóra
irányuló gazdasági rendszer számára:
a teljes foglalkoztatottság.” (ETTK 288)
Tudjuk azonban, hogy itt más az
antropológiai alapvetés, mint a
marxisták társadalomképében.
Ha a teljes személyiséget nézzük,
akkor érthető, hogy a Kompendiumban a család és a munkához való

jog összekapcsolása ennél a témánál
jelenik meg. (ETTK hatodik fejezet, IV.) „A
család és a munka az emberek nagy
többségének tapasztalatában olyan
szorosan és kölcsönösen összefügg,
[…] amely együtt értelmezi a kettőt
[…]. Ebből a szempontból elengedhetetlen, hogy a vállalkozások, a
szakmai szervezetek, a szakszervezetek és az állam olyan munkapolitika
élharcosai legyenek, amely a családokat a foglalkoztatás terén nem
bünteti, hanem támogatja.”
Nem takargatható azok bűne sem,
akik főleg az utóbbi években – a
nemzetközi cégek sokszor rossz gyakorlatát követve – már az államigazgatásban is elterjesztették és elfogadottá tették, hogy akár kisgyerekes szülő munkatársakat, középvezetőket kényszerítenek a folyamatos
túlórázásra, a felsőbb óhajok azonnali teljesítésére. Hogyan teljesülhet a
munka-magánélet egyensúlya, ha
így használják ki a magas munkanélküliség jelentette fenyegetettséget?
A munka tehát nemcsak kötelesség, hanem jog is, és globálisan ma
inkább az utóbbi érvényesülésével
van baj. Mindazok, akik döntéshozó
helyzetben vannak, az Egyház tanítása szellemében járjanak el! Mindannyiunknak feladata azonban a
krisztusi tanításnak hangot adni.
Bodroghelyi Csaba
A cikksorozattal kapcsolatos véleményüket,
kérdéseiket, kérjük, küldjék az orszagut@ofm.hu címre!

A múlt vasárnapi gyűjtés eredményeképpen 821.690.- Ft-tal támogattuk a Karitász
munkáját. Köszönjük a testvérek nagylelkűségét!
A ShiwaForce Zrt jóvoltából megújult a plébánia honlapja. Nagyon köszönjük
nekik az aprólékos munkát, a kedves testvéreknek pedig szívből ajánljuk
honlapunkat! www.orszagutiferencesek.hu

Egyházi ünnepek és más templomok programjai:
December 3., hétfő, Xavéri Szent Ferenc áldozópap ünnepe.
December 13., csütörtök, Szent Lúcia szűz és vértanú ünnepe.
December 14., péntek, Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító ünnepe.

A ferencesek kérése: Adakozzunk Adventben!
A hozzánk érkező segítségkérések száma közel 70%-kal növekedett az előző év
azonos időszakához képest. Családok, hitelkárosultak, nyugdíjasok, hajléktalanok,
betegek. Őket igyekszünk valamilyen formában – akár pénzben – segíteni, vagy
problémájukat megoldani.
Hálásan köszönjük, ha bármilyen módon – anyagi vagy emberi erőforrással,
pénzbeli vagy tárgyi felajánlással, kapcsolatokkal vagy egyéb módon – csatlakozik
hozzánk egy értékteremtő és értékmegőrző munkában!
Valamennyi jótevőnkért külön is imádkozunk nemzeti kegyhelyünkön,
Mátraverebély-Szentkúton.
Tartományunk központi adományszámlája: 11600006-00000000-28408844.
Levélcím: H-1024 Budapest, Margit krt. 23.
e-mail: iroda@ferencesek.hu

Ismeretlen szerző (IV. század):
Adventi dicséret
Üdvösség napja, Jézusunk,
Ragyogj fel szívünk rejtekén,
Fut már az éj, a földkerek
Színére új, szebb nap derül.
Adtál kívánatos időt:
Hadd mossa könnyek kútfeje
Tiszta áldozatul szívünk
S gyullassza vidám szeretet.
Honnét a bűn forrása folyt,
Örök a könnyek kútfeje,

Ha a bűnbánat vesszeje
Kérges szívünket megtöri.
Jő már a nap, a Te napod,
Hogy minden újra felvirít.
Akkor mi is örvendezünk,
Kiket jobbod jó útra vitt.
Kegyes Háromság, térden áld
Téged a világ-gépezet,
Kegyelmedben megújulók,
Mondjunk mi is új éneket.
Sík Sándor fordítása

Templomunk programjai (2012. december 2. – 2012. december 16.):
December 6., csütörtök, Szent Miklós püspök ünnepe, Miklós atya névnapja. Kérjük
számára a Jóisten áldását!
December 7., péntek, Szent Ambrus püspök és egyháztanító ünnepe, elsőpéntek,
délelőtt 10 órakor és este ½ 8-kor is lesz szentmise.
December 8., szombat, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása, főünnep.
December 9., vasárnap, az esti 6-os szentmise keretében a katekumenek befogadására kerül sor.
December 15., szombat, Valér testvér névnapja, imádkozzunk érte!
December 16., vasárnap, 10-13 óráig és 17-19 óráig jótékonysági süteményvásár lesz
a porta előtti folyosón. Részletek a plakátokon olvashatók.
A roráte-misék hétköznap és szombaton is reggel 6 órakor kezdődnek.
December 3-5-éig hétfőtől szerdáig az esti 6-os szentmisében tartjuk adventi
lelkigyakorlatunkat. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Barsi Balázs atya tartja.
Mindenkit szeretettel várunk!
December 8-án 20 órakor a Pesti Ferences Templomban jótékonysági
hangverseny lesz. A belépés díjtalan, adományokat a Gyöngyösi Autista Segítő
Központ javára gyűjtünk.
A plébániai karitász keretében Nagy Henrietta jogi szolgálatot tart havonta egyszer,
minden hónap első hétfőjén 17 és 18 óra között. A következő alkalom: december 3án lesz.
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia
által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.
Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 39.875.- Forint gyűlt össze, melyet
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek
áldozatos támogatását!
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

