„Énekeljetek az Úrnak
új éneket, énekeljetek
az Úrnak minden földek!
Énekeljetek az Úrnak,
áldjátok nevét,
hirdessétek napról-napra
szabadítását!”
(Zs 95)

XIV. évfolyam 4. szám

Évközi 2. vasárnap

2013. január 20.

Az Egyház Társadalmi Tanítása: Méltányos munkabér
A munkás béréről – a mai kort
több ezer évvel megelőzve – a Szentírás már az ószövetségi részben is ad
útmutatást: „Ne használd ki és ne
zsákmányold ki embertársadat; a
munkás bére ne maradjon nálad másnap reggelig.” (Lev 19.13) „Szegény és
nélkülöző munkás bérét, akár testvéreid közül való, akár azok közül az
idegenek közül, akik országodban,
városaidban élnek, ne tartsd vissza.”
(MTörv 24.14) Ezek az erkölcsi intelmek olyan erősek mindmáig, hogy
Szent Jakab levele alapján «égbekiáltó bűnnek» tekintjük a megszegésüket. „A bér, amelyet a földeteket
learató munkásoktól levontatok,
felkiált, és az aratók szava felhatolt a
Seregek Urának fülébe.” (Jak 5,4)
Érdekes, hogy vannak Jézusnak
olyan példabeszédei, amelyek a
munkás
bérével
kapcsolatosak,

mégsem a társadalmi tanítás részei,
mivel csak hasonlatként jelenik meg
bennük a fizetség, és a Mennyei Atya
irgalmára irányítják a figyelmünket.
Ilyen a szőlőmunkásokról (Mt 20,1-16)
és a talentumokról szóló (Mt 25,14-30)
példabeszéd.
Az Egyház társadalmi tanításának
kompendiuma összegzi a Biblia
tanítását. Nem öncél a méltányos
munkabér: „A munkát úgy kell
megfizetni, hogy az ember (…)
méltó életet biztosíthasson önmagának és övéinek, figyelembe véve
kinek-kinek a munkakörét és teljesítményét, valamint a vállalat helyzetét
és a közjót”. [ETTK302] A kompendium józanul értelmez, amikor
számol a realitással, és nem téveszti
szem elől a vállalat anyagi
lehetőségeit és az azon túlmutató
közjót.
A
bér
kialakításakor

követendő elvet már az 1929-ben
megjelent „Quadragesimo anno”
enciklika közli, amely kiemelte, hogy
a munkás egész családjának szükségleteit fedeznie kell. Milyen kár, hogy
az eltelt lassan száz évben sem sikerült ezt maradéktalanul teljesíteni!
Globális jelenség, hogy hihetetlen
aránytalanságok jelentek meg a bérekben, jutalékokban. Emlékezetes,
hogy 1997-ben több ezren tiltakoztak, mert Michael Jordan amerikai
kosárlabdázó többet keresett reklámszerződéssel, mint az összes ázsiai
Nike-munkás. (http://www.menstuff.org) De
említhetjük a Wall Street-i bankárok
több 100 millió dolláros jutalmát,
miközben ugyanott dolgoznak más
munkatársak tízezres nagyságrendű
bérekért. (Bennfentesek c. dok. film) A
Kompendium szerint a fizetések
kapcsán
érvényesíteni
kell
a
méltányosság szempontját; „a jövedelem méltányos elosztását (…) a
társadalmi igazságosság kritériumai
alapján lehet megvalósítani”.
Az Egyház tehát elutasítja azt a
liberális megközelítést, hogy a
„pénzemmel azt csinálok, amit aka-

rok”, hanem hangsúlyozza a
közjóért való felelősséget, ahogy ezt
a vagyonra vonatkozóan is láttuk.
Mit jelent mindez a keresztény
ember számára? Tisztában kell lennie
azzal, hogy «munkásként» joga van
időben hozzájutni a jól megszolgált
béréhez. Felelős pozícióban pedig –
pl. munkaadóként, cégvezetőként –
nem vehet részt olyan vállalkozásban, ahol pusztán a profit növelése
miatt halogatják, visszatartják a
jogos fizetést, vagy akár rendszeresen túlóráztatnak minden ellentételezés nélkül. Nem lehetünk részesei
számító szándékú körbetartozásnak
sem, mivel a következmények itt is
hasonlóak. Szintén elgondolkodtató a
magas beosztásban lévőknek, vajon
hányszorosa a fizetésük a hierarchia
alján lévőkének? Ha ezek lelkiismereti kérdést jelentenek, akkor
azonnal változtatni kell, hiszen
égbekiáltó bűnök elkövetésével még
az üdvösségünk is kockán foroghat!
Bodroghelyi Csaba
A cikksorozattal kapcsolatos véleményüket,
kérdéseiket, kérjük, küldjék az orszagut@ofm.hu címre!

Az egyházi év ünnepei:
Január 21-én, hétfőn Szent Ágnes szűz ünnepe.
Január 24-én, csütörtökön Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító ünnepe.
Január 25-én, pénteken Szent Pál apostol megtérése.
Január 26-án, szombaton Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök ünnepe,
Timóteus testvér névnapja. Imádkozzunk érte!
Január 28-án, hétfőn Aquinói Szt. Tamás áldozópap és egyháztanító emléknapja.
Január 31-én, szerdán Bosco Szent János áldozópap ünnepe.
Február 5-én, kedden Szent Ágota szűz és vértanú ünnepe.
Február 6-án, szerdán Miki Szent Pál és társai vértanúk ünnepe.

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.

Az Országút Pinceszínház előadásai
Szeretettel hívunk mindenkit Németh László: Erzsébet-nap című színművének
előadásaira az Országút Pinceszínházba (1027. Fekete Sas u. 5.). Az előadások
természetesen ingyenesek!
Előadások:
Február 4. 19:00
Február 5. 19:00
Február 7. 19:00
Február 8. 19:00
Helyfoglalás (ami a terem korlátozott méretei miatt erősen ajánlott):
• A honlapon (www.orszagut.comze.com) keresztül a 'Legközelebbi előadásaink'
alatt
• Vagy emailben (orszagut.tarsulat@gmail.com)az alábbi adatok megadásával:
1. honnan értesült az előadásról? (minél pontosabban: milyen levelezőlistáról,
melyik honlapról, név szerint kitől...stb.)
2. milyen névre történjék a foglalás?
3. melyik előadásra?
4. hány helyet szeretne foglalni? (egy lélek legfeljebb 4 helyet foglalhat)
5. elérési lehetőség (ha az előadás helyszíne, időpontja megváltozik, akkor szükséges
az értesítés végett)
6. melyik sor, hányas szék vagy székek (ha nem fontos, akkor ezt el lehet hagyni)
Kérjük, foglalás előtt a honlapon a 'Helyfoglalás' alatt írottakat szíveskedjenek
elolvasni!
A következő Hírharang február 10-én jelenik meg.

Templomunk programjai (2013. január 20. – 2013. február 10.):
Január 20-án, vasárnap kezdődik az ökumenikus imanyolcad. Alapigéje: Mit kíván
tőlünk az Isten? A részletes program a faliújságon olvasható. Az ünnepélyes
megnyitó istentisztelet a Deák-téri Evangélikus Templomban lesz 20-án 18
órakor.
Február 1-jén, elsőpénteken délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. Ezen az estén
tartjuk Urunk bemutatásának ünnepét, Gyertyaszentelő Boldogasszonyt. ½ 6kor zsolozsma, az esti 6-os ünnepi szentmise gyertyaszenteléssel kezdődik.
Urunk, Jézus Krisztus bemutatása egyben odaszentelése is az Atyának. Ezért lett
ez a nap az Istennek szentelt szerzetesi hivatások, a szerzetes közösségek ünnepe,
így a mi ferences közösségünké is. Ezen az esti szentmisén a testvérek imája
kíséretében a ferencesek és más meghívott szerzetestestvéreink megújítják
szerzetesi fogadalmaikat. Mindenkit szeretettel várunk a közös ünneplésre!
Kérjük a testvéreket, hozzanak magukkal gyertyát! Ezen a napon az esti ½ 8-as
szentmise elmarad.
Február 2-án, szombaton a Móricz Gimnáziumban a pasaréti plébániával közösen
farsangi bált rendezünk. A részletekről a plakátokon olvashatunk. Jegyek a
portán kaphatók.
Február 3-án, elsővasárnap a 11 órai szentmisén a Kapisztrán Kórus énekel, a
mise után szentségimádást tartunk. Vasárnap a szentmisék végén Balázsáldást
adunk. Az esti 6-os szentmisén katekumen szertartást tartunk.
A lemondások perselye várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben
valamiről lemondást vállalnak. Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 24.500,Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben
is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Január 7-től folytatódott 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.
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

