„Az Úr törvénye tökéletes, enyhíti a lelket.
Az Úr tanúsága
megbízható,
a balgát bölccsé teszi.”
(Zs 19,8)
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Az Egyház Társadalmi Tanítása: Globalizáció
Hosszabb szünet után térünk vissza a
társadalmi tanítás tartalmához. A személyesnek mondható témák (szegénység, gazdagság, munka, ünnep) után a struktúrák kerültek elő; még 2013-ban írtunk a piacról, a
fogyasztói társadalomról és a vállalkozókról. Izgalmas témák maradtak hátra, lássunk
neki!

Ábrahám idejében a tenger határtalan
határnak tűnt, Jézus korában a Földközitenger vidékére képzelték az emberi
életteret és végtelennek az ismeretlent,
mára pedig belaktuk a glóbusz: nemcsak
területre, hanem kulturálisan, vallásilag,
gazdaságilag. A kereszténység – és sok
más vallás is – kilépett földrajzi korlátaiból. A globalizációnak így rögtön
láthatóvá válik a jó oldala: az örömhír
eljuthatott „a föld végső határáig”. A
gazdaság is behálózza a bolygót: világmárkákkal találkozunk a brazil őserdőben vagy Afrika éhezői között is.
Melyek azok a tényezők, amelyek a
elősegítették a globalizáció mai mérté-

két? Ahogy az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma (ETTK) is megállapítja, a műszaki (informatikai és logisztikai) fejlettség jutott korábban hihetetlen szintre: „az áruk és az emberek viszonylag gyorsan szállíthatók a föld
egyik pontjáról a másikra”. (ETTK310)
A másik ok gazdasági: „A termelés
fizikai folyamatának széttördelése nagyobb hatékonyság és több profit elérése
érdekében.” (ETTK311)
Sokan személyesen is elszenvedik az
„új dolgokat”; lehet, hogy valakinek a
munkája szűnik meg, mert 'gazdasági
okok miatt' kitelepítették a termelést
Ázsiába. Sőt, akár tanult szakmájára is
szomorú sors vár: „A technológiai újítások jóvoltából a munka világa új szakmákkal gazdagodik, míg mások eltűnnek.” (ETTK313)
A globális vállalatok gyakorlatában
sok esetben aggályos, hogy a döntések
több ezer km messze születnek, nélkülözve a személyes felelősséget, nem

látva az emberi arcokat, akikre hatással
van. „A tulajdon egyre távolabb kerül az
általa eszközölt változások társadalmi
hatásaitól és gyakran teljesen közömbössé válik irántuk.” (ETTK310) Ezzel
szemben keresztény elv a szubszidiaritás, tehát a kérdéseket a keletkezési
szinten kell megoldani. A globalizáció
folyamatai jelentősen veszélyeztetik
különösen az elesettek és szegények
lokális érdekeit, önrendelkezését.
A legfélelmetesebb – mert leginkább
átláthatatlan – a pénzügyi globalizáció
működése, amely magától értetődően
tartozik a termelés és a kereskedelem
bolygónyi folyamataihoz. „Egyre …
növekvő jelentősége van ebben a folyamatban a pénzpiacoknak, amelyek mérete a csere és a tőke körforgásának liberalizálása következtében félelmetes gyorsasággal növekszik, ráadásul az érintetteknek módot adva «jelenidejűen» áthelyezni a tőke nagy mennyiségét a földgolyó egyik végéből a másikba. Olyan
sokrétű és nem könnyen értelmezhető
valóságról van szó, amely … nehezen
látható utakon állandóan fejlődik tovább.” (ETTK361)
Csak azok a tranzakciók felelnek
meg a keresztény etikának, amelyek
nem a gazdagok és szegények közötti
ollót nyitják nagyobbra, és amelyek
funkciója nem a fejlődő világot kizsigerelő pénzszivattyút erősítik. Ha a globális pénzpiaci műveletek célja nem világos, akkor keresztény kötelességünk
ezekből kimaradni, és ha lehet, gátolni.
„A közjóért érzett aggodalom arra kötelez, hogy a világ különféle térségei között a gazdagság elosztásának új lehetőségeit azoknak a javára használjuk fel,
akik a leginkább hátrányos helyzetűek és

eddig
elmaradottak
voltak...”
(ETTK363)
Lehetnek az „új dolgoknak” – némileg a globális kommunikációhoz köthető – jó hatásai is: „a harmadik szektorban javulnak a foglalkoztatás feltételei,
… a részmunkaidős, ideiglenes, «atipikus» foglalkoztatás területén.” Vannak
fiatal anyukák, családos munkavállalók,
akik így tudnak elegendő időt fordítani
gyermekeikre.
Mi a teendőnk, kell-e harcolnunk a
globalizáció ellen? Nekünk Isten országáért kell küzdenünk, és ennek tükrében
dönteni: elsősorban a körülöttünk lévőkért vállalni felelősséget, akiket Isten
elénk hoz. Irgalmas szamaritánusként
(Lk 10, 25-37) ott segíteni, ahol tudunk
és vagyunk; amire erőnk, képességünk
van. Ismert a szlogen: „Gondolkozz
globálisan, cselekedj lokálisan!” Szép
dolog aggódni a világ szenvedőiért, de
sokkal hősiesebb szeretettel elviselni a
családom tagjait, segíteni a szomszédnak
és becsületes döntéseket hozni a munkahelyen.
Az Egyház kiemeli az ember – nem
alávetett, hanem cselekvő, meghatározó
– szerepét a világfolyamatokban: „Az
ember képes alkotó és felelős módon
úgy irányítani a jelen «új dolgait» és
átszerveződéseit, hogy azok a személy, a
család, a társadalom és az egész emberi
közösség növekedését segítsék elő.”
Kétségbeesésre tehát nincs ok, hiszen
tudjuk, hogy Isten személyes szeretettel
tartja fenn a világot. Akik viszont megtehetik, gyakoroljanak befolyást a folyamatok jó irányba terelésére – akár
kicsiben akár világméretben!
Bodroghelyi Csaba
A cikksorozattal kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket, kérjük, küldjék az orszagut@ofm.hu címre!

Urbán Erik OFM: Új év – újrakezdés...
„A 2015-ös évben is küldetésünk van egymáshoz. Meg kell fognunk egymás kezét,
hogy együtt tudjunk szembefordulni a bizalmatlansággal, a szeretetlenséggel, a közönnyel” – írja a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség honlapján megjelent
újévi üzenetében a csíksomlyói ferences templomigazgató.
Az új év magával hozza az új kezdet lehetőségét is. Jó alkalom, hogy fontolóra vegyük, mit hibáztunk el, mit kellene a jövőben másképp tennünk. A megújulást, az
újrakezdést a történelem egyenesére írjuk. Megértünk a megújulásra. Csalódunk
azonban, ha a megújulást, a változást csak kívülről nézzük. A változáshoz mindenkinek hozzá kell járulnia a maga területén: család, közösség, munkahely stb. A kapu
mindannyiunk előtt nyitva áll, kérdés, hogy van-e bennünk bátorság, hogy átlépjük a
megújulás kapujának a küszöbét.
Még fülünkben cseng főpásztorunk karácsonyi üzenete: „Kérem kedves híveimet,
hogy ne a sajtóra, ne állítólagos, ellenőrizhetetlen magán-kinyilatkoztatásokra hallgassanak, hanem úgy, ahogy azt a keresztségi fogadásban – nevünkben – ígérték
keresztszüleink, a bérmáláskor már mi magunk tudatosan megismételtük, hogy a
katolikus egyház tanítását követjük. A régiek nagyon szépen fogalmazták meg nagyanyáink imakönyvében: »Hiszem mindazt, amit katolikus Anyaszentegyházam hinnem elébem ád.« Az Úr Jézus mennybemenetelkor nem adott szent apostolai kezébe
kis katekizmust, hanem élő egyházat alapított, rábízta az örök élet igéinek hirdetését:
»Aki titeket hallgat, engem hallgat.« (Lk 10,16) Elküldte a Szentlelket, aki »elvezet
benneteket a teljes igazságra.« (Jn 16,13) Ezért mi, öntudatos katolikusok, csak
anyaszentegyházunk hivatalos tanítására hallgatunk, és azt követjük.”
Húzzuk együtt a hálót... ne adjunk teret a Sátánnak, aki mint ordító oroszlán körbejár, és keresi, hogy kit nyeljen el. Erősen álljunk neki ellen a hitben (vö. 1Pét 5,8–9).
Ne hagyjuk, hogy ritkuljon körülöttünk a megértésnek, a szolidaritásnak, az egymásért vállalt áldozatvállalásnak a levegője. Ne engedjük, hogy gyengüljenek az összetartozás szálai. A 2015-ös évben is küldetésünk van egymáshoz. Meg kell fognunk
egymás kezét, hogy együtt tudjunk szembefordulni a bizalmatlansággal, a szeretetlenséggel, a közönnyel. Felelősek vagyunk egymásért, családjainkért, városainkért és
falvainkért, nemzetünkért, nehéz helyzetben lévő felebarátaink anyagi, lelki, intellektuális felemeléséért. Sokszor imádkozzuk: „Áldjon meg az Isten, minden szenvedő, jövő-magot vető, béke-szerető, vendég-szerető, igaz magyar embert.” (Dsida
Jenő: Emlékül).
A fölséges és dicsőséges Isten áldását és a Csíksomlyói Segítő Szűzanya közbenjárását kérve kezdjük az új esztendőt, igaz hittel és közös erőfeszítéssel.
Forrás: Magyar Kurír
Megjelent és a portán kapható Félix atya „Fényt hagyni” című könyve. A könyv
minden vasárnapra tartalmaz egy-egy beszédet, közéleti beszédeiből is egy párat,
valamint a ferences vértanúk emléktábláinak leleplezésekor mondott beszédeit.

Templomunk programjai (2015. január 11. – 2015. január 25.):

Január 17, szombat Szent Antal apát ünnepe.
Január 18-án, vasárnap kezdődik az ökumenikus imanyolcad, melynek pontos
programját a faliújságon tesszük közzé. Az imaórák mikor kezdődnek?
Január 21., szerda Szent Ágnes szűz és vértanú ünnepe.
Január 24., szombat Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító ünnepe.
A lemondások perselye továbbra is várja a testvérek adományait. Az elmúlt két
hétben a perselyben összesen 46.120,- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.
Az Országúti Ferences Plébánia Kriszten Rafael Karitász csoportja 2015. januárjától a testvérek igényeihez jobban igazodó új ügyfélfogadási rendet vezet be. Személyes beszélgetésre és támogatásra alkalom nyílik a hónap első vasárnapján a 10es szentmisét követően, 11.00 órától. Előzetes jelzés és megbeszélés alapján további
vasárnapokon is állunk a testvérek rendelkezésére. A szerdai ügyelet megszűnik.
Január 16-án lesz a hagyományos ferences jótékonysági est az autizmussal élőkért. Helyszíne a Zeneakadémia. Fellép a Kossuth- és Liszt Ferenc díjas, a Nemzet
Művésze elismeréssel is kitüntetett jazz zongorista, zeneszerző Szakcsi Lakatos Béla
és vendégei. Jegyek már kaphatók a Zeneakadémia jegyirodájában; illetve a pasaréti,
és a Margit körúti ferences rendházak portáin. Bővebb információ a plakátokon és a
Zeneakadémia honlapján.
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 2015-ben
templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat értesítsék, hogy január 18-ig
jelentkezhetnek a plébánia weboldalán: www.orszagutiferencesek.hu
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 1700-1830; K: 1630 - 1800 , Sze: 830 -1100 és 1630-1800; Cs
830-1100; P, Szo zárva.
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

