„A te arcodat keresem,
Uram! Ne fordítsd el
tőlem arcodat, ne fordulj
el haragodban szolgádtól,
te vagy segítőm; Ne hagyj
el, és ne vess meg engem,
üdvözítő Istenem!”
(Zs 26)
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Rendkívüli szinódus után – Interjú Erdő Péter főrelátorral
2014. október 21.
Erdő Péter bíboros az október 5étől 18-áig tartó rendkívüli szinódus
főrelátora volt. Az MKPK és a CCEE
elnökét a püspöki gyűlésről, annak
tapasztalatairól kérdeztük.
– Lezárult a nagy médiaérdeklődést keltett, a család témájáról szóló
szinódus. Várakozásainak megfelelően
zajlott az eljárás a tanácskozáson?
– Miután a munkadokumentumot és a
kérdéseket ismertük, a szinódusi bizottság tagjai, akik már dolgoztak a kérdőív
és a munkadokumentum összeállításán,
nagyjából tisztában voltak azzal, hogy
mik a fő témák, irányelvek, és melyek a
súlypontjai az útkeresésnek, tehát ilyen
értelemben nagy meglepetést nem
hozott, elsősorban a szerves fejlődés
útját mutatta meg.(…)
– Az 1980-ban a család témájáról
megrendezett szinódus után ez
alkalommal – a jövő évi rendes szinódus távlatában – a helyzetfelmérésre

összpontosítottak. Valóban a médiában hangsúlyozott két-három téma
(újraházasodott elváltak, együttélések,
homoszexuálisok) jelentette a központi kérdést az elmúlt harmincnégy év
alatt bekövetkezett változások áttekintése, számbavétele során?
– A kényes kérdések, amelyekkel a
tömegtájékoztatási eszközök olyan
széles körben foglalkoztak, valóban
kényes témák voltak, és nem kevés
felszólalás kapcsolódott hozzájuk.
Ezek a témák, főként az újraházasodott elváltak témája, egyáltalán nem új.
Erre már a Familiaris consortio is kitért,
tehát a probléma már jelen volt elég régóta, sőt azt lehet mondani, hogy az utóbbi időben ennek a problémának a statisztikai súlya a nyugati társadalmakban
mintha csökkent volna némileg, mivel a
válás után kevesebben kötnek újra házasságot, ami nem azt jelenti, hogy nem
folytatnak együttélést másokkal.

Ami igazi újdonság a helyzetben
vagy a statisztikai adatokban – és ez
világszinten jelentkezik – az a házasságkötési készség csökkenése. Ezzel tehát a
Familiaris consortio még egyáltalán nem
foglalkozott. Ma viszont meg kell állapítanunk, hogy a polgári házasságkötések aránya, száma is világszerte csökkenő tendenciát mutat. Különösen azokban az országokban fontos ez, ahol
kötelező, hogy a házasságra lépők polgári házasságot is kössenek, tehát nem
úgy, mint Olaszországban, ahol az egyházi házasságkötés önmagában érvényes. Ez tehát az egész emberiségnek az
intézményekhez való viszonyát is érintő
probléma, és nagyon sok felszólalásban
hangot is kapott.
Egyfajta menekülés tapasztalható az
intézményes formáktól, és jelen van a
személyes elköteleződéstől való félelem.
Ezek sok tényezőtől függenek, de szinte
egyetemes jelenségről van szó. Természetesen válaszokat is kerestünk ezekre a
kérdésekre. Vannak olyan külső tényezők, amelyek arra ösztönzik az embereket, hogy ne kötelezzék el magukat
intézményi szinten. Ilyen például az állandó munka hiánya, a családi lét bizonytalansága, amely sajnos sok országot jellemez. A társadalmi érettség ma
35-40 éves korban alakul ki, ami a
fiatalokat megakadályozza abban, hogy
egzisztenciálisan biztonságban érezzék
magukat ahhoz, hogy családot alapítsanak. Emiatt is jellemző Európára a születések alacsony aránya.(…)
– A szinódus munkáját lezáró
dokumentum tükrében hogyan összegezhető az októberi tanácskozás jelentősége, újdonsága?
– Eget rengető újdonságot nem
hallottunk, hiszen majdnem minden

problémában örök emberi kérdések vagy
az új idők tipikus kérdései merültek fel.
Azt hiszem, hogy talán a hangvétel, az
igazságosságnak, az igazságnak és az
irgalmasságnak az együttes emlegetése,
vagy a szempontoknak ez a fajta összekapcsolása volt egy új megközelítési
mód vagy egy új hangsúly, ami sok
felszólalót és a munkának az egész
hangulatát jellemezte. Továbbá a nyitott
és hűséges lelkipásztori hozzáállás Jézus
Örömhíréhez és a család evangéliumához, valamint az egyház és a társadalom
valóságához.(…)
– Milyen kapcsolat áll fenn a lelki
áldozás és a tényleges áldozás között?
– A lelki áldozásról mostanában nagy
lelkesedéssel és idealizmussal beszélnek, de maradjunk annyiban, hogy a
lelki áldozás egy imádság, egy jámborsági forma, amelyről a legszebb
imakönyveinkben is az áll, hogy ilyet az
végez, akinek tökéletes bánata van, és
így a kegyelem állapotában vágyódik az
Oltáriszentség után, csak valamilyen
okból nincs lehetősége, hogy magához
vegye. Ehhez képest a tényleges áldozás
az egyház közösségében külsőleg is
látható cselekedet.(…)
– A záródokumentum milyen álláspontot fogalmaz meg a homoszexualitás kapcsán?
– Az utolsó pont egyrészt igyekszik
hűségesen, betű szerint továbbadni azt,
amit a Hittani Kongregáció erre
vonatkozó dokumentuma tartalmaz: a
minden személy iránti tiszteletet, a
diszkrimináció ellenzését; másrészt rögzíteni azt, hogy ezek a kapcsolatok nem
tekinthetőek rendezettnek, semmiképpen
nem hasonlíthatóak a házassághoz, annak nem minősíthetőek, még analógia
alapján sem – azaz ahhoz nem hason-

lóak, vagy ahhoz nem foghatóak. Ennek
vonatkozásában hangzott el az a
tiltakozás az ellen a nyomás ellen, amely
az egyházakat és az egyes országok
társadalmait külső tényezők részéről éri,
hogy a törvényhozásukat megváltoztassák. (…)
– Összességében ez a rendkívüli
szinódus hogyan mutat előre a jövő
évi rendes szinódus felé? Hogyan
nyújt
segítséget
a
jövőre
vonatkozóan?

– Rendkívül konkrétan. A Szentatya
a mostani szinódus záróokmányát
(Relatio Synodi) kívánja a szinódusi
titkárságon keresztül mint munkaokmányt elküldeni a püspöki konferenciáknak. Ilyen értelemben mintegy szövegszerűen is – nem biztos, hogy kizárólagosan vagy teljességgel, de ez akarja
adni az indítást a későbbi munka, a
következő szinódust előkészítő anyag
számára is.
Forrás: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír

Egyházi ünnepek:
November 3-a, hétfő, Porres Szent Márton szerzetes ünnepe.
November 4-e, kedd, Borromeo Szent Károly püspök ünnepe.
November 5-e, szerda, Szent Imre herceg ünnepe.
November 9-e, vasárnap, a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe.
november 10-e, hétfő, Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító ünnepe.
November 11-e, kedd, Toursi Szent Márton ünnepe.
November 12-e, szerda, Szent Jozafát püspök és vértanú ünnepe.
November 13-a, csütörtök, Magyar szentek és boldogok ünnepe.
November 14-e, péntek, Tovelic Szent Miklós pap és vértanú társai ünnepe.
A Szt. Ferenc Antióchia közösség november 28-30. között tartja az őszi Antióchia
Hétvége c. programját, amelyre szeretettel várja a 16-24 év közötti fiatalokat. Ha
kíváncsi vagy, hogy mi az Antióchia, és szeretnél egy kicsit másképp átélni egy lelki
hétvégét, gyere közénk! Hívj, vagy írj: Szabó Rita, atirasz@yahoo.com, 30/2010845,
Sztakovics János, sztakovicsj@gmail.com, 30/4822525. További információk:
www.sztferenc.mustarfa.hu
November 2-án, vasárnap a 18 órakor kezdődő szentmise keretében Gabriel
Faure: Requiemét énekli a Kapisztrán Kórus.
Közreműködik: Nagy László Adrián orgonaművész, vezényel: Lógó Tibor

ORSZÁGÚTI ORGONAESTEK
Ősszel három európai hírű orgonista ad koncertet templomunkban!
Legközelebb november 16-án, vasárnap du. 16.30-kor Pálúr János
orgonaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgonatanára, , a Budapest
Fasori Evangélikus Gyülekezet orgonistája lép fel. A belépés díjtalan, adományokat
szívesen fogadunk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Templomunk programjai (2014. november 2. – 2014. november 16.):
November 2-án, vasárnap, az esti 6 órás szentmise után lesz a közös megemlékező
imádság elhunyt szeretteinkért.
November 7-e, elsőpéntek, 10 órakor és 19.30-kor is lesz szentmise.
November 1-8. között mindazok, akik a temetőben elhunyt szeretteikért imádkoznak,
számukra teljes búcsút nyerhetnek. Ennek feltételei: szentgyónás, szentmisén
való részvétel, szentáldozás, valamint egy Hiszekegy és egy Miatyánk
elimádkozása a pápa szándékára.
November 15-e, szombat, Nagy Szent Albert ünnepe. 16.30 órakor lesz A PAX
HUNGARICA Diákszövetség közös megemlékezése, a Requiem az elhunyt
ferences tanárokért és diáktársakért. További részletek a plakátokon
olvashatók.
November 16-án, vasárnap 16.30-kor
templomunkban. Részletek a belső oldalon.
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Novemberben és decemberben minden nap reggel ½ 8-kor szentmisét mutatunk be
kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében kérjék, és ugyanitt
adják le a lezárt borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a szentmiséken
imádkozni szeretnének.
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az
igényeket az irodában – személyesen vagy telefonon – lehet jelezni.
A lemondások perselye továbbra is várja a testvérek adományait. Az elmúlt két
hétben a perselyben összesen 83.865,- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Zsolozsma a templomban: vasárnap estétől péntek estig reggeli imaóra 7 órakor,
napközi imaóra 12.15-kor, esti imaóra 17.35-kor.
Templomunk tanévi működési rendje (szeptember 1-től):
Miserend: H-Szo: 730 és 1800; Elsőpéntek: 730, 1000, 1800 és 1930;
Vas.: 630, 830, 1000, 1130 1230; 1800 és 1930.
Gyóntatás: H-Szo: 720-815, és 1800-1915; Elsőpénteken 720-815, 930-1030, 1730-2000;
Vas.: 800-1300 és 1730-2000.
Iroda:
H: 830-1100 és 1700-1900; K, Cs, P: 830-1100; Sz: de. zárva, du. 1600-1800.
A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja.
Megjelenik kéthetente 1000 példányban. Felelős kiadó: P. Bán Zsolt Jónás 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

