
 

 

„Uram, te lettél a mi 

menedékünk 

nemzedékről 

nemzedékre.” 

(Zs 89) 

 
 

XIV. évfolyam 16. szám Évközi 23. vasárnap 2013. szeptember 8. 

Ferenc pápa katekézise a környezetről 
Szent Péter tér, 2013. június 5. (szerda)

Kedves Testvérek! Jó napot kívánok! 

Ma a környezet kérdésével szeretnék 
foglalkozni. Az ENSZ által támogatott 
környezetvédelmi világnap is erre indít, 
mely nagyon határozottan felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy abba kell hagyni az 
élelmiszerekkel való pazarlást és az élel-
miszerek megsemmisítését. 

Gondolatom a Biblia első oldalaira 
irányul, a Teremtés könyvére: Isten azért 
teremtette a férfit és a nőt a földre, hogy 
műveljék és őrizzék meg (vö. 2,15). Fel-
merülnek a kérdések: Mit jelent az, hogy 
megművelni és megőrizni a földet? Va-
lóban megműveljük és őrizzük a terem-
tett világot? Vagy kizsákmányoljuk és 
elhanyagoljuk? 

Folyamatosan elveszítjük a teremtés 
feletti csodálatot, a teremtés szemlélését 
és meghallgatását; és már nem vagyunk 
képesek kiolvasni belőle azt, ami XVI. 

Benedek szerint „Isten emberszeretete 
történetének ritmusa”. Miért történik ez? 
Azért, mert horizontálisan élünk és gon-
dolkodunk, eltávolodunk Istentől, és 
nem olvassuk az ő jeleit. 

De a „megművelni és megőrizni” 
nem csak a környezetünkkel való kap-
csolatot, az ember és a teremtett világ 
kapcsolatát foglalja magába, hanem az 
emberi kapcsolatokra is érvényes. Válsá-
gos időszakban élünk; ezt látjuk a kör-
nyezetben, de mindenekelőtt ezt látjuk 
az emberben. Veszélyben van az emberi 
személy: ez kétségtelen, az emberi sze-
mély ma veszélyben van. Ezért sürgető a 
humánökológia! És a veszély súlyos, 
mert a probléma oka nem felszínes, ha-
nem mély: nem pusztán gazdasági, ha-
nem etikai és antropológiai kérdés. Az 
egyház ezt sokszor hangsúlyozta, és so-
kan mondják: „Igen, ez igaz, ez igazsá-
gos…”, de a rendszer tovább működik, 

 



ugyanúgy, mint addig. Mert etikátlan 
gazdasági és pénzügyi folyamatok ural-
kodnak. Ma nem az ember parancsol, 
hanem a pénz, a pénz és a haszon. 

Isten, a mi Atyánk, a föld megőr-
zésének feladatát nem a pénzre, hanem 
ránk bízta: a férfiakra és a nőkre. Ez a 
mi feladatunk! Ehelyett férfiakat és 
nőket áldoznak a haszon és a fogyasztás 
bálványainak: ez a „kiselejtezés kultúrá-
ja”. Ha egy számítógép elromlik, az tra-
gédia, de a szegénység, az ínség, sokak 
drámái természetes dolgok. Ha egy téli 
éjszakán itt, a szomszédban, például az 
Ottaviano utcában megfagy valaki, an-
nak nincs hírértéke. Ha a világ sok ré-
szén gyermekek éheznek, annak nincs 
hírértéke, az normálisnak tűnik. Ez nem 
maradhat így! És mégis ezek a dolgok 
normálisnak látszanak: annak, hogy 
hajléktalan emberek megfagynak az 
utcán, annak nincs hírértéke. Ezzel szem-
ben, ha egyes városok tőzsdéjén tíz pontos 
esés áll elő, az tragédia. Ha valaki meghal, 
annak nincs hírértéke, de a tíz pontos 
tőzsdeesés tragédia! Így a személyeket 
leselejtezik, mintha feleslegesek volnának. 

Ez a „kiselejtezés kultúrája” egyre 
inkább mindenkit megfertőző közgon-
dolkodássá válik. Az emberi életet, a 
személyt már nem tiszteletben tartandó 
és védendő, elsődleges értéknek érez-
zük, különösen, ha szegény vagy 
fogyatékos, ha még nem hasznos – mint 
a magzat –, vagy már nem hasznos – 
mint az öregek. Ez a kiselejtező kultúra 
érzéketlenné tett bennünket az élelmi-
szerek pazarlása és kiszórása iránt, ami 
nagyon szomorú, ha tekintetbe vesszük, 
hogy a világban mindenütt sokan csalá-
dostul éheznek és alultápláltak. A nagy-
szüleim még nagyon figyeltek arra, hogy 

semmi maradék ételt ki ne dobjunk. A 
fogyasztói szemlélet hozzászoktatott 
bennünket a felesleghez és az élelemmel 
való mindennapos pazarláshoz, olyany-
nyira, hogy már nem tudjuk kellő módon 
értékelni az élelmiszert, melyhez nem 
szabad pusztán gazdasági adatok szerint 
viszonyulni. Jól jegyezzük meg, hogy az 
eldobott élelmiszer olyan, mintha ellop-
tuk volna egy éhező szegény asztaláról. 
Felszólítok mindenkit, hogy gondolkod-
jon el az élelmiszer pazarlásának és 
megsemmisítésének problémájáról, hogy 
komolyan foglalkozva a kérdéssel meg-
találjuk a legrászorultabbak iránti szoli-
daritás és megosztás útját és módját. 

Úrnapján olvastuk a csodálatos ke-
nyérszaporítás történetét: Jézus öt ke-
nyérrel és két hallal jóllakatta a sokasá-
got. Nagyon fontos a történet vége: „Et-
tek mindnyájan és jóllaktak, és tizenkét 
kosár maradékot szedtek össze” (Lk 
9,17). Jézus kéri tanítványait, hogy sem-
mi el ne vesszen: semmi se selejt! És itt 
van a tizenkét kosár: miért éppen tizen-
kettő? Mit jelent ez? Izraelnek tizenkét 
törzse van, ez szimbolikusan az egész 
népet jelenti. És ez nekünk azt mondja, 
hogy amikor az élelmiszert egyformán, 
szolidaritással osztjuk szét, senki nem nél-
külözi a számára szükségeset, minden kö-
zösség segítségére lehet a legszegényeb-
beknek szükségleteikben. A humánökoló-
gia és a környezeti ökológia együtt jár. 

Szeretném tehát, ha valamennyien 
komolyan vennénk a feladatot, hogy 
tiszteljük és őrizzük meg a teremtett vi-
lágot, legyünk figyelmesek minden sze-
mély iránt, szálljunk szembe a kiselej-
tezés kultúrájával, és segítsük elő a szo-
lidaritás és a találkozás kultúráját. 

Köszönöm.          (Diós István fordítása) 



 

 
 

A plébános atya első őszi fogadóórája szeptember 9-én lesz 4- 1/2 6-ig. 
 

 

Hírek a hitoktatásról (folyt.): 

A felnőtt hittancsoportok közül kiemeljük az idei évtől kezdődő „új katekumen” 
csoportot, ahová mindazokat várjuk, akik még nem részesültek beavató 
szentségekben, vagy hiányosságokat éreznek hitünk alapkérdéseiben. Jelentkezés 
Plébániánk irodáján lehetséges! 
 

 

Szintén a felnőtt csoportok közül emeljük ki a kedd délután 6 órától 8 óráig tartó 
közösségi-hittancsoportot.  
Ezeknek az összejöveteleknek a célja: Az élő Istenhit Krisztusban és annak 
elmélyítése a Szentírás mind mélyebb ismerete alapján. Része az együttlétnek tanítás 
és megosztás, a felmerülő alapfogalmak és kérdések tisztázása, beszélgetés és 
megbeszélés, valamint hálaadás. 
 

 

Szeptember 28-án plébániai családos kirándulás lesz Makkosmáriára. Találkozás 
a hűvösvölgyi kisvasút végállomásán 9 órakor. A kisvasút 9.15-kor indul. Kérjük, 
hogy a jegyet mindenki magának vegye meg Normafáig. Normafától együtt sétálunk 
le a makkosmáriai rétre, ahol ½ 11-től családos vetélkedők, közös ebéd batyuból, 
közös csoportos játékok (méta, számháború, foci) szentmise, imádság lesz a 
program. (Más útvonalon is lehet érkezni, pl. 22-es busszal a Budakeszi templomig, 
onnan gyalog; vagy autóval.) Kérjük a részvételi szándékot jelezni a sekrestyében! 
Mindenkit nagy szeretettel várunk! 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik 
hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia 
által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. A nyár folyamán a perselyben 
összesen 17.430.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére 
fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

Isten hozta Kamill testvért! 
 
Augusztusban elbúcsúztattuk Leopold atyát, aki mostantól Gyöngyösön lesz káplán. 
Helyette Szegedről érkezett hozzánk Kamill atya, akit szeretettel köszöntünk, és 
kérjük a Jóisten áldását az itteni szolgálatára. Reméljük, jól fogja magát érezni a 
Margit körúti hívek között. Néhány szót az életéről: „A jászberényi születésű Kamill 
testvér eredeti szakmája lakatos, hegesztő és teherkötöző, de van jogosítványa 
segédmotoros kerékpárra, lovas kocsira és tehertaxira is. Tud klarinétozni. […] 19 
évesen egy aprítógépgyárban dolgozott, mellette a szakközépiskolát végezte, amikor 
az első meghívást kapta, hogy papnak kell lennie, de nem egyházmegyésnek. Egy 
hónapot imádkozott, amikor jött a második sugallat, hogy ferences legyen. Pár 
hónapra rá Budán volt jelölt. Nevét jászberényi szerzetes elődje tiszteletére 
választotta, illetve arról a kamilliánus közösségről, amellyel a családok kórházi 
lelkészségét szervezte.” (Délmagyarország, 2011. 07. 25, www.delmagyar.hu)  



Templomunk programjai (2013. szeptember 8. – szeptember 22.): 

Szeptember 12., csütörtök, Szűz Mária szent nevének ünnepe. 
Szeptember 13., péntek, Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító ünnepe.  
Szeptember 14., szombat, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Ezen a 

napon tesz örökfogadalmat István testvér Pasaréten a 18 órai szentmise keretében, 
melyre, és az azt követő agapéra, szeretettel hívnak mindenkit! 

Szeptember 16., hétfő, Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök ünnepe. 
Szeptember 17., kedd, Szent Ferenc atyánk stigmatizációja. 
Szeptember 20., péntek, Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang 

Szent Pál és társai vértanúk ünnepe. Ezen a napon egész napos Szentség-
imádást tartunk a reggeli ½ 8-as mise végétől az esti 6-os szentmise kezdetéig. 
Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a templomban, a közé-
pen álló kisasztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Szeptember 21., szombat, Szent Máté apostol és evangélista ünnepe, Máté testvér 
nevenapja. Imáinkban emlékezzünk meg róla! 

 

 

Hírek a hitoktatásról: 

Szeptember 2-ával az iskolákban, szeptember 9-ével a plébánián megkezdődik a 
hitoktatás, mind a gyerek, mind az ifjúsági, mind a felnőtt csoportokban. Kérjük a 

testvéreket, hogy figyeljék a faliújságot, melyen a beosztást közzétesszük. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, „régieket és újakat” egyaránt, hogy a Hit 
Évében hitünkben megerősödjünk és a hitünket tovább tudjuk adni! 
 

 

Az előző Hírharangban beszámoltunk a hitoktatás új lehetőségéről az iskolákban. Ez 
az Isten Országa szempontjából alapvető missziós feladat, mely a hitünk értékeinek 
megosztása mellett sok anyagi áldozatot is kíván a plébániától. Ennek céljaira 
szeptember 15-én és 22-én minden szentmise után gyűjtést rendezünk a templom 
kijáratánál. Kérjük a testvérek nagylelkű adományait! 
Az anyagi támogatás mellett szeretnénk az új hittanosokkal való közösségünket is 
megerősíteni, ezért kérjük a testvéreket, hogy aki imádságot vállal egy-egy hitta-

nosért, az a kijáratnál lévő segítőktől, kérjen egy nevet a hittanosok közül, és 
foglalja imáiba őt és családját. Köszönjük! 
 

 

 
 

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  

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-du. ½1, du ½6-8. 
Iroda: Hé: de. ½9-11, Ke-Pé: de. ½9-½12, és du. 5-6. 
 


