„Áldott legyen neve
mindörökre, maradjon
meg neve, amíg a nap
ragyog; benne nyerjen
áldást a föld minden
nemzetsége, dicsérje őt
minden nemzet!”
(Zs 71, 17)
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Az Egyház Társadalmi Tanítása: Az ünnep
Az emberi civilizációnak, ezen
belül a különböző vallásoknak is
nélkülözhetetlen eleme, hogy vannak
ünnepei. Természetes ez nekünk, keresztényeknek is, hiszen már gyermekkorunktól fogva megszokott –
sőt, áhított – része életünknek az
ünnep. De nemcsak az egyházi év
liturgikus ünnepeiről emlékezünk
meg, hanem tartunk családi vigasságokat születésnapokon, névnapokon, házassági évfordulókon. A vallásos ember ezeket szívesen össze is
kapcsolja, hiszen a név egy szentre
emlékezteti, a házasságát is Isten
előtt kötötte és még születésnapon is
Istennek ad hálát.
Gyakorlatilag minden emberi
tevékenységhez tartozhat ünneplés: a
munkahelyen is vannak évfordulók,
emléknapok, a sportolás is ünnepségek között zajlik sokszor.

Olyan belső igény van erre az
emberben, amely minden körülmény
között megtalálja a módját az ünneplésnek. Az elhunyt Kopp Mária
magatartáskutató pszichológiai szempontból is felhívta a figyelmet a
fontosságára: „Egy társadalom kultúráját azok a hagyományok, rítusok,
közös jelképek alkotják, amelyek
mindenki számára fontosak, amelyek
összetartják a közösséget, a családot.
[…] A vizsgálataink szerint az egyik
legsúlyosabb gond, hogy nem tudunk
ünnepelni.”1 Bagdy Emőke pszichológus kutatási eredményekkel is alátámasztja ezt: „Amikor az ember elkezd reménykedni, várakozni, akkor
pozitív biokémiai folyamatok indulnak el a szervezetben.”2
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http://epa.oszk.hu/01300/01306/00035/11.2._2_kopp_m.htm

Info Rádió, Aréna, 2012. dec.25.

Az üdvösség történetét is
végigkíséri az ünnep jelentősége. Az
ószövetségi korból érdemes kiemelni
a társadalmi-gazdasági tartalmat is
hordozó „hétévente megünnepelt
szombatév és a minden ötvenedik
esztendőben megtartandó jubileumi
év törvényét” [ETTK24], amely
alkalom volt a megbocsátásra és a
szegények adósságának elengedésére. Jézus földi küldetése során igazi
értelmet adott az ünnepnek: „A
szombat van az emberért, nem az
ember a szombatért.” [Mk 2,27-28]
Jézus nem írta felül, hanem megerősítette a pihenőnap fontosságát azzal,
hogy egyértelműen az embert
helyezte előtérbe.
A modern korban is látjuk, hogy
az ünnep nemcsak pszichológiai
szükségletünk, hanem a munkában
eltöltött hétköznapok között létfontosságú ahhoz, hogy emberségünket
Az
teljességében
megőrizzük.
Egyház társadalmi tanítása szerint
„Az ünnep- és pihenőnap megtartása
– jog”. [ETTK284] Számosak a
szempontok, ami miatt szükség van
erre: „az embereknek elegendő pihenőidővel, szabadidővel kell rendelkezniük, amely megengedi, hogy
családi, kulturális, társadalmi és
vallási életükkel foglalkozzanak”.
[ETTK284] Komolyan kell vennünk,
hogy az Egyház úgy korlátozza a
kivételek lehetőségét, amit a mai
társadalom sajnos könnyen átlép: „A
családban adódó szükséghelyzetek
vagy a közösségi érdek szempontja

adhat felmentést a vasárnapi pihenőnap megtartása alól, de ez nem
válhat a vallásra, a családi életre és
az üdvösségre nézve ártalmas
szokássá”. [ETTK284] Felelőssége
van tehát azoknak, akik munkaadói
vagy más ehhez köthető döntéshozói
szerepben vannak. „A közhatalmak
viselőinek kötelessége ügyelni arra,
hogy a polgárokat a gazdaság termelékenysége ürügyén ne fosszák meg
a pihenésre és istentiszteletre rendelt
időtől. Ugyanez a kötelességük a
munkaadóknak is saját beosztottaikkal szemben.” [ETTK286]
Az ünnepet, a vasárnapokat nem
csupán eszközként adta Isten, hogy
testben és lélekben „regenerálódjunk”, hanem felelősséget is rendelt
hozzá: „A vasárnap arra való, hogy
tevékeny szeretettel szenteljék meg,
fenntartva ezt a napot a családra és a
rokonokra, a betegekre, a gyengékre és az idősekre való odafigyelés
számára.” [ETTK285]
A karácsonyi ünnepkör elteltével
alkalmunk nyílik lelkiismeretvizsgálatot tartani arról, hogy jól használtuk-e fel az ünnepeket. Ahogy
Lackfi János költő mondja: „Aki
szívesen van szeretteivel, jól teszi, ha
kicsit «le tud ereszteni», rá tud
hangolódni a többiekre, saját belső
ritmusára”3
Bodroghelyi Csaba
A cikksorozattal kapcsolatos véleményüket,
kérdéseiket, kérjük, küldjék az orszagut@ofm.hu címre!
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Jézus neve minden más név felett áll
Január 3-án az Egyház Jézus Szent Nevét ünnepli. XVI. Benedek pápa 2011
karácsonyán mondott Urbi et Orbi üzenetében Jézus
nevéről elmélkedett.
Jézus Szent Nevének ünnepe a kereszténység
kezdeteire nyúlik vissza. Tiszteletének felélesztése és
elterjesztése Nyugaton Sziénai Szent Bernardinnak
köszönhető. 1530-ban VII. Kelemen pápa engedélyezte
a ferences rendnek, hogy zsolozsmával is tisztelhessék
Jézus Szent Nevét. Liturgikus emléknapja II. János Pál
pápa kezdeményzésére került vissza a római naptárba.

„Isten akaratából Mária és József a Jézus nevet adták a Gyermeknek, ami annyit
jelent, mint Üdvözítő – mondta XVI. Benedek pápa 2011 karácsonyán, Jézus nevéről
elmélkedve. Jézust az Atya Isten küldte, hogy üdvözítsen bennünket az emberben és
a történelemben mélyen gyökerező rossztól, amely elválaszt bennünket Istentől. Az
emberi gőg azt hiteti el, hogy önmagunktól képesek vagyunk mindenre, versenyre
kelünk Istennel, helyébe lépünk, eldöntjük, hogy mi a helyes és mi nem, azt hisszük,
hogy élet és halál urai vagyunk. Rendkívüli tény, hogy ez az Isten olyan közel van
hozzánk, hogy nevén szólíthatjuk.” Ez a név – Jézus – megmutatja, hogy Ő, a
Végtelen, az értelmünk számára Megfoghatatlan nem más, mint a hozzánk közel álló
Isten, Aki szeret bennünket, Akit megismerhetünk és szerethetünk. Isten Jézusban
mindent nekünk ad: szeretetét, életét, igazságának világosságát, a bűnök bocsánatát,
békéjét.
2011. január elsején, az Úrangyala-imádság alkalmával mondott beszédében így
fogalmazott a Szentatya: „Jézus Krisztus a mi békénk. Elhozta a világba a szeretet és
a béke magvát, amely erősebb a gyűlölet és az erőszak magvánál; erősebb, mert
Jézus neve minden más név felett áll”.
(Vatikáni Rádió/Magyar Kurír)

Minden kedves testvérünknek békés, kegyelmekben
gazdag Új évet kívánunk!

Templomunk programjai (2013. január 6. – 2013. január 20.):
Január 13., vasárnap, Urunk megkeresztelkedése.
Január 18., péntek, Árpád-házi Szent Margit ünnepe. A hagyományokhoz híven a
margitszigeti szabadtéri oltárnál 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.
Január 20., vasárnap, kezdődik az ökumenikus imanyolcad. Alapigéje: Mit kíván
tőlünk az Isten? A részletes program a faliújságon lesz olvasható. Az ünnepélyes
megnyitó istentisztelet a Deák-téri Evangélikus Templomban lesz 20-án 18 órakor.
Január 7-étől folytatódik a hitoktatás a plébánián és az iskolákban. Nagyon várjuk
a gyerekeket, felnőtteket egyaránt a hittanórákra.
Azok, akik még nem találtak csoportot, jelentkezhetnek a hitoktatóknál, vagy a
fel8as@gmail.com-on.
Plébániánkon februárban elkezdődik a házasság szentségére való felkészítés a
jegyesek számára. A ferences atyák, a Családok Jézusban Közösség több házaspárral
együtt tartják a jegyesoktatást. Erről a hirdetőtáblán részletes tájékoztató olvasható.
Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy ismerőseik, akik 2013-ban
templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat értesítsék, hogy január 23-ig
jelentkezhetnek
az
irodában,
vagy
a
plébánia
weboldalán:
www.orszagutiferencesek.hu
Február 2-án a Móricz Gimnáziumban a pasaréti plébániával közösen farsangi bált
rendezünk. Délután 4-től lesz a gyerekek jelmezbemutatója, kb. 7 órától kezdődik az
ifjúsági és felnőtt farsang. Mindenkit várunk, a részletekről a plakátokon lehet
tájékozódni. Jegyek a portán és a sekrestyében kaphatók (gyerekjegy: 14 éves korig
500 Ft, ifi jegy: 18 éves korig 1000 Ft, felnőtt jegy: 1500 Ft, családi jegy: min. 1
felnőtt és 18 év alatti gyerekek - 3500 Ft). A tombolára felajánlásokat,
nyereménytárgyakat elfogadunk, ezeket a portán vagy az irodában lehet leadni.
A lemondások perselye várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben
valamiről lemondást vállalnak. Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 46.720.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

