„Nyáron gyűjteni
bölcs emberre vall,
aratáskor aludni
szégyen az emberre”
(Péld10,5)
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Az Egyház Társadalmi Tanítása: Vállalkozók, menedzserek
Minden struktúrát emberek működtetnek, és minden kialakult rendszer
mögött emberi tettek, döntések vannak.
A gazdasági és társadalmi struktúrákat –
vállalatokat, cégeket, intézményeket,
szervezeteket – is személyek, csoportok
alakítják ki még akkor is, ha idővel ezek
– látszólag – függetlenedni képesek az
egyéntől.
Az Ószövetség egy közösséghez,
Izrael népéhez szólt; „halld Izrael!”.
Isten a választott népet együttesen
vezette az üdvösség felé. Jézus
kereszthalála révén a személlyel kötötte
meg az új szövetséget, egyenként fordult
a szegényhez, gazdaghoz, vámoshoz,
farizeushoz. A búcsúbeszéd során Tádé
apostol meg is kérdezte, „hogy van az,
hogy nekünk akarod magad kinyilatkoztatni, nem a világnak?” (Jn 14, 22)
Ez a jézusi logika vezeti az Egyházat
is, hiszen nem intézményeket akar megváltoztatni, átstrukturálni, hanem az
ember – legyen menedzser vagy vállal-

kozó – megtérésének szükségességét
hirdeti.
Helen Alford és Michael Naughton1
szerint a munkához többféle keresztény
hozzáállás lehetséges.
A szekularizmus azt jelenti, hogy a
hitet a magánszférára korlátozzuk: „a
vallásnak […] semmi köze nem lehet a
munkához” Akik ezt követik, azt
gondolhatják, hogy „a közéletben olyan
erkölcsi vagy politikai kötelességük van,
amely kivonható a vallási kötelességük
alól”. Személyes szinten hívő emberben
ez megvalósulhat spiritualizmusként.
Amikor a vallásos menedzserben „nincs
meg az az intellektuális összetevő,
amelynek segítségével értékelni, szükség esetén bírálni is lehetne a vállalatok
működését”.
A menedzser vagy vállalkozó személyisége azonban egységben kell, hogy
1

Helen J. Alford OP, Michael J. Naughton:
Menedzsment, ha számít a hit (Kairosz Kiadó
2005)

legyen! Hogyan? A természetjogi
megközelítés
alkalmazható
a
legkevesebb
kockázattal
és
konfliktussal: a keresztény elvek és etika
alkalmazása a munka világában
mindenki számára elfogadható és
(meg)érthető módon. A hitre alapozott
megközelítés olyan kisvállalkozások,
non-profit szervezetek gyakorlatában alkalmazható, ahol a kollektíva döntően és
felvállaltan hívő keresztény. Meglepő,
de még nagy nemzetközi cégek között is
előfordul, hogy a vezetés néven nevezi
hitből következő irányelveit. A prófétai
modell hitvallása: „ebben a világban
élni, de nem eviláginak lenni”. A nyíltan
felvállalt etikai vélemény, a „harangkongatás” azonban összetűzéshez vezethet,
és nehéz hosszú távon érvényesíteni.
A Kompendium2 külön fejezetben tér
ki a vállalkozók és menedzserek szerepére. A négy sarkalatos erényhez hasonlóan megnevez vállalkozói erényeket,
„mint a szorgalom, a körültekintés, a
kockázatok vállalása, a lelkiismeretesség és hűség az emberek közötti kapcsolatokban, az állhatatosság a nehéz és
kínos, de […] szükségszerű döntések
meghozatalában”. (ETTK 343) Egyetlen
menedzser vagy vállalkozó sem bújhat
gazdaságossági érvek mögé, amikor
döntéseket hoz. „A vállalkozóknak és
menedzsereknek nem lehet kizárólag a
vállalkozás objektív céljait, a gazdasági
hatékonyság elveit és a tőkéről való
gondoskodás követelményét szem előtt
tartaniuk: ezekhez […] kötelességek is
hozzátartoznak, így a vállalkozásban
tevékeny munkások emberi jogainak
konkrét tiszteletben tartása.”
2 Az Egyház társadalmi tanításának
kompendiuma

Mennyire másképp alakult volna így
a rendszerváltás! Sőt, mások lehetnének
ma is a közállapotok! „A vételről és az
eladásról szóló nagy stratégiai és pénzügyi döntésekben, a telephely leépítésében vagy bezárásában nem szabad kizárólag pénzügyi és kereskedelmi megfontolásokra korlátozni a figyelmet.”
Minden vállalkozás működése a
dolgozók családjain keresztül sok-sok
embert érint, ez elől nem dughatja a fejét
a homokba a legmagabiztosabb döntéshozó sem: „a vállalkozóknak és
menedzsereknek ki kell állniuk azért,
hogy a munkatevékenység úgy legyen
megszervezve, hogy az a családoknak,
és ezen belül különösen a családanyáknak feladataik teljesítéséhez
kedvező legyen.”
Ismét találkozhatunk az Egyház azon
elvével, hogy a megszerzett vagyon,
vagy profit felelősséget jelent, nem
csinálhat vele a gazdája azt, amit akar.
Figyelmeztetés ez azoknak is, akik a
vállalkozásból származó hasznukat
pánikszerűen menekítik külföldre az
adózás elől. „A vállalkozóknak kötelessége, […] hogy beruházzanak, esélyt
adva az egyéneknek és a népeknek, hogy
«saját munkájukat hasznosítsák»”.
Minden kereszténynek, aki felelős
beosztásban tevékenykedik, avagy Isten
kegyelméből tehetsége van vállalkozás
vezetésére kötelessége tehát a saját helyzetére formált lelkitükörben vizsgálni
meg magát. Jézus urunk példája itt is
segít: nem ügyekért imádkozott, hanem
mindazokért, akiket a Mennyei Atya
rábízott.
Bodroghelyi Csaba
A cikksorozattal kapcsolatos véleményüket,
kérdéseiket, kérjük, küldjék az orszagut@ofm.hu címre!

Könyvajánlók az Ünnepi Könyvhét kapcsán
• Akit érdekel mélyebben, ki az az olasz származású, de argentin jól képzett
jezsuita, aki mégis Isten Szegénykéjének útját járja; aki szeretné jobban
megismerni az idén megválasztott Ferenc pápát, olvassa el a Szent István
Társulat gondozásában megjelent Ferenc pápa Élete, eszméi, szavai című
könyvet Andrea Torinelli tollából.
• Szintén a Szent István Társulat jelentette meg a nemzetközi hírű idegsebész,
Csókay András Agysebészet rózsafüzérrel – Vallomások útközben című könyvét,
melyben a szerző többek közt a kultúra, a spiritualitás, ezen belül az imádság
kreativitást serkentő szerepéről, a gyógyításról, saját útkereséséről és
istenélményeiről is vall.

Szentségimádási napok
Június 17-én, hétfőn; június 21-én, pénteken; július 19-én, pénteken; augusztus 16án, pénteken, valamint szeptember 3-án, kedden egész napos Szentségimádást
tartunk a reggeli ½ 8-as mise végétől az esti szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket,
iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán
található papíron! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
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 54.795,- Forint gyűlt össze, melyet
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek
áldozatos támogatását!
Fontosabb egyházi ünnepek (az utolsó oldalon szereplő hirdetések kiegészítése):
Június 24., hétfő: Keresztelő Szent János Születése (főünnep)
Június 27., csütörtök: Szent László Király
Június 29., szombat: Szent Péter és Pál Apostolok (főünnep)
Július 2., kedd: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
Július 3., szerda: Szent Tamás Apostol
Július 24., szerda: Árpád-házi Szent Kinga
Július 25., csütörtök: Szent Jakab Apostol
Július 26., péntek: Szent Joákim és Szent Anna
Július 31., szerda: Loyolai Szent Ignác
Augusztus 5., hétfő: Szűz Mária római főtemploma - Havas Boldogasszony
Augusztus 22., csütörtök: Szűz Mária Királynő
Augusztus 24., szombat: Szent Bertalan Apostol
Augusztus 27., kedd: Szent Mónika
Augusztus 28., szerda: Szent Ágoston
Augusztus 29., csütörtök: Keresztelő Szent János Vértanúsága

Templomunk programjai (2013. június 16. – 2013. szeptember 8.):
Június 30-án, vasárnap a szentmiséken „Péter-fillért” gyűjtünk.
Július 2., kedd, Sarlósboldogasszony ünnepe, egyben Ottó testvér névnapja, imádkozzunk érte!
Július 5., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Július 7., elsővasárnap, 12-12.30-ig szentségimádást végzünk.
Július 11-én, csütörtökön Szent Benedek, Európa fővédőszentjének ünnepe, Benedek
atya névnapja, imádkozzunk érte!
Augusztus 2., elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. Ezen a napon ünnepeljük az Assisibeli Porciunkula kápolna búcsúnapját, templomunkban is teljes
búcsút lehet nyerni.
Augusztus 4., vasárnap, Vianney Szent János ünnepe, egyben elsővasárnap, 1212.30-ig szentségimádást végzünk.
Augusztus 6., kedd, Urunk Színeváltozásaának ünnepe.
Augusztus 15., csütörtök, Nagyboldogasszony ünnepe, parancsolt ünnep.
Augusztus 16-án pénteken Szent Rókus ünnepe, Rókus testvér névnapja,
imádkozzunk érte!
Augusztus 20. kedd, Szent István Király ünnepe.
Augusztus 19-24-ig a ferences atyáknak lelkigyakorlatuk van, imádkozzunk értük!
Szeptember 1., elsővasárnap, 12-12.30-ig Szentségimádást tartunk.
Szeptember 6-án, elsőpénteken délelőtt 10 órakor, és este ½ 8-kor is lesz szentmise.
Szeptember 8-án, vasárnap a 10-es szentmisén lesz a tanévnyitó Veni Sancte.
Nagyon várjuk a gyerekeket, szülőket, hitoktatókat, hogy együtt kérjünk erőt és
lendületet a Szentlélektől!
Szeptember 9-én, hétfőn lesz a plébános atya első őszi fogadóórája.
Szeptember 28-án, szombaton plébániai családos kirándulás lesz, részletekről a
hirdetésben és az augusztus végi Hírharangban fogunk tudósítani.
Templomunk nyári működési rendje (június 3-tól augusztus 31-ig):
Miserend: H-Szo: ½8 és este 7; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, este 6, ½8.
elsőpéntekenként délelőtt 10-kor is.
Gyóntatás: H-Szo: reggel 7.20 - 8.15; este 6 - ¾8.
Vas.: 7.20 - 12.30, este ½6 - ¾8.
Iroda:
H, Sze, P: d.e. ½9 - ½12; K, Cs: du. ½6 - 7 .
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