„Alleluja!
Áldja az Urat
minden nép,
minden törzs dicsőítse!
Mert kegyelme hathatósan működik bennünk,
és hűsége megmarad
örökké.”
(zs117)
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Az Egyház Társadalmi Tanítása: Fogyasztói társadalom
A
70-es
években,
amikor
Magyarországon még dübörgött a
Kádár-rendszer ’boldog’ teljes foglalkoztatottsága, az Egyesült Államokban már érvényben volt az általános társadalmi jelszó: „Fogyassz
minél többet, hogy legyen munkahelyed!” A világ legnagyobb GDP-vel
– és leghatalmasabb ökológiai lábnyommal1 – rendelkező országa
azóta is tovább menetel a fogyasztás
és pazarlás széles(nek tűnő) útján.
Pedig közben megjelent „A növekedés határai” c. könyv2, amely már
1972-ben felhívta a figyelmet a Föld
véges erőforrásaira és a korlátlan
gazdasági növekedés képtelenségére.
És ez csupán a racionális, realista
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kritikája a fogyasztói társadalom
tarthatatlanságának.
Az Egyház társadalmi tanítása a
fogyasztásnak nemcsak a természetet
romboló következményeit tartja
szem előtt, hanem a mélyebb emberi
és erkölcsi veszélyekre is felhívja a
figyelmet. A keresztény gondolkodás
és az ebből fakadó életvitel nem
ragadhat le a fogyasztás hajszolásánál: „A fogyasztói életszemlélet
jelenségének ismérve a «létezés»
helyett a «birtoklásra» való tartós irányultság. Ez lehetetlenné teszi, hogy
«helyesen különböztessük meg az
emberi vágyak kielégítésének új és
magasabb szintű formáit az ugyancsak kétségtelenül új, mesterségesen
támasztott vágyaktól, amelyek az
érett személyiség kibontakozását
meggátolják.»” (ETTK 360) Úgy
tűnik, a szüntelen fogyasztásra törek-

vés önkéntelenül is olyan tényezővé
válik, amely belép az Isten-kapcsolat
helyére, kiszorítja azt, és végül átveszi az uralmat a tudatos életvezetésünk felett. Nem újdonság ez, már az
Ószövetség népét is úgy vezette Isten
az ígéret földjére, hogy nem lehetett
a mannát több napra ’spájzolni’, mert
„[…] másnap reggelre […] tele lett
féreggel és bűzlött”3. Megértjük ma,
több ezer évvel később mindennek a
spirituális
jelentését?
Látjuk-e,
hogyan lesz tele az életünk féreggel
és bűzzel, ha a felhalmozás vezérel
minket? Jézus ott a hegyen még
tovább tanított minket: „Ahol a
kincsed, ott a szíved is.4”
A mának megfelelően, pontosan
fogalmaz a kompendium: „[…] A
társadalmi tanítás óv a növekedés
puszta mennyiségi természetének
csábítástól,
mert
a
túlhajszolt
«függőség az anyagi javak minden
formájától olyan társadalmi nézeteknek válik a javára (…), amelyek az
embert könnyen a birtoklás és a közvetlen élvezet rabszolgájává» teszik.
Ez az úgynevezett fogyasztói társadalom vagy konzumizmus.” (ETTK 334)
Megint csak megérthetjük, hogy
Isten törvényei nem mások, mint a
teremtett világ természetes törvényszerűségei; tehát csak így lehet élni,
csak ezek megtartásával marad fenntartható a világunk. Ami egyfelől
lelkileg tarthatatlan, azt másfelől
megerősítik a tudósok és kutatók:
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nem folytatható a folyamatos gazdasági növekedés struktúrája, azaz a
fogyasztói társadalom modellje!
Sajnos a mai gazdasági környezetben nemcsak a profitérdekelt vállalatok, a pénzügyi szolgáltatók terveznek
folyamatos növekedést, hanem a fejlett
országok költségvetése is elképzelhetetlen más logika mentén. Várat tehát
magára egy olyan közgazdasági
modell kidolgozása, és mainstream
elfogadása, amely működőképes akkor
is, ha már a növekedés nem valósítható
meg. . Mivel szellemiségében, lelkiségében ez illeszthető a jézusi tanításhoz,
ezért lehet, hogy a keresztény közgazdaságtan az, ami megmentheti a jövőt.
Mit kell tennünk nekünk, keresztényeknek?
Semmi
különöset!
Csupán azt, amit eddig is tudtunk,
csak gyarlóságból tértünk el tőle:
életünket Krisztusra kell bízni. A
csábító és fölösleges anyagi javak
felhalmozásával
–
avagy
az
értékesítői oldalon ezek tukmálásával
– máris felhagyhatunk. Tudatában
kell lennünk, hogy minden egyes
vásárlásunk során5 erkölcsi döntéseket hozunk, ezért ezen a téren is
fejleszteni és finomítani kell a
lelkiismeretünket. Nem könnyű, de
gyermekeinknek, annak a fiatal
korosztálynak, amely már nem is
tudja, milyen lenne nem fogyasztói
társadalomban élni, krisztusi szeretettel kell példát mutatnunk, hogyan
törekedhetünk arra, hogy mindettől
függetlenedjünk.
5

http://tudatosvasarlo.hu/

Templomunk északi toronykeresztjének a felújítása
Tervezői, engedélyeztetési és szakmai egyeztetői munkákkal megkezdődött templomunk északi toronykeresztjének a felújítása, mely kidőléssel fenyeget. Az előzetes költségtervezés alapján a felújítás 8 millió Ft-ba fog kerülni. Jelenleg 6 millió Ft
áll rendelkezésre, melyet pályázatokból sikerült biztosítanunk. A hiányzó kb. 2
millió Ft-ra áprilisban gyűjtést hirdetünk. Kérjük a Kedves Testvérek lehetőségük
szerinti nagylelkű támogatását!
A támogatás módjai a következők lehetnek: Sárga csekken (portaablak mellett,
ill. az irodában kapható), vagy átutalással a 11702036-22377683 számlaszámra:
mindkét esetben kérjük a közlemény rovatba beírni, hogy „toronykereszt felújítás”.
Ezenkívül a támogatás történhet még személyesen az irodában, valamint tervezzük
még, hogy a templomban is felállítunk erre a célra egy külön perselyt, továbbá
április 14-én, 21-én és 28-án, a vasárnapi szentmisék végén „templomkereszt
jegyet” fogunk árusítani.
Köszönettel:

Plébániai Képviselő Testület

Az Országút társulat szeretettel hív mindenkit Németh László: Erzsébet-nap című
színművének előadásaira, április 7-én, 14-én és 15én, 19 órától az Országút
Pinceszínházba (1024, Fekete Sas u. 5.). Belépés díjtalan, helyfoglalás (ami a terem
mérsékelt méretei miatt erősen ajánlott) a www.orszagut.comze.com honlapon
keresztül lehetséges vagy az orszagut.tarsulat@gmail.com email címen a honlapon
kívánt adatok megadásával.
Lelkinap lesz gyermekre vágyó házaspároknak A házaspár hivatása címmel.
Időpont: 2013. április 13. 9:00 órától. Helyszín: Országúti Ferences Plébánia.
Jelentkezés: 2013. március 29-ig a gyermekrevagyva@gmail.com email címen. A
részvétel ingyenes és tartalmazza az ebédet is!
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 51.300,- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
A Családok Jézusban Közösség szeretettel várja az érdeklődő jegyespárokat jegyeslelkigyakorlatára április 19-21 között Érden, a Ciszter Nővérek házában. A
hétvége folyamán lehetőség lesz kettesben, illetve más jegyespárral együtt töltekezni
és készülni életük nagy kalandjára. Jelentkezés: lelkigyakorlat@par-beszed.hu

Templomunk programjai (2013. április 7. – április 21.):
Április 7., Irgalmasság vasárnapja. II. János Pál pápa 2000-ben, Szent Fausztina
nővér közlései alapján nyilvánította ezt a vasárnapot az isteni Irgalmasság ünnepének. Ezen a napon teljes búcsúban részesedhetünk minden szentmisén, minden
templomban. Feltételei: kegyelmi állapot, szentáldozás, imádság a Szentatya
szándékára. Ez a nap egyben elsővasárnap is, 12- ½1-ig szentségimádást tartunk.
Április 8-án, hétfőn a plébánia jogi szolgálata 17-18 óra között tart fogadóórát.
Április 8., hétfő, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.
Április 14-én, vasárnap a 10-es szentmise után az elsőáldozásra készülő gyerekek
számára gyónási lehetőség lesz.
Április 19-én, pénteken egész napos Szentségimádást tartunk, a reggeli ½8-as mise
végétől este ½6-ig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a
templomban, az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit!
Április 20-án, szombaton este 19 órakor a Szent Angéla Iskola Kis Herceg előadása
lesz a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
Április 21., Húsvét 4. vasárnapja Jó pásztor vasárnapja, mely egyben a papi és
szerzetesi hivatások ünnepe is. Ezen a vasárnapon a ferences növendékekre lesz
a perselyadományok gyűjtése. Egyben kérjük a testvéreket, hogy főleg
imádságaikban, ne feledkezzenek meg papi és szerzetesi hivatásokról.
Április 28-án, vasárnap a 10-es szentmisén ünnepeljük meg jubiláns házasainkat.
Kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében vagy az irodában az idén kerek évfordulós
házaspárok. A szentmise után bográcsos ebédre várjuk a testvéreket, melyre
szintén jelentkezni kell a sekrestyében. Az ebéd árát jótékony célra fordítjuk.
A plébániai hittanos táborok időpontjai:
Június 23-tól 27-ig Mitaku (csak ministráns fiúknak) Esztergomban .
Július 10-től 14-ig Országúti Családos Tábor (OCST) plébániánk családjainak
Péliföldszentkereszten.
Július 16-20-ig hittanos tábor általános iskolásoknak Perőcsényben.
Az időpontok véglegesek. Jelentkezni az áprilisban kiosztandó lapokon lehet majd.
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

