
 

 

„Hozzád emelem, Uram, 

lelkemet,  

Istenem, tebenned  

remélek” 

(Zs 24) 

 
 

XVI. évfolyam 4. szám Évközi 3. vasárnap 2015. január 25. 

Az Egyház Társadalmi Tanítása: Környezetvédelem 

Ha a természetről bibliai kinyilatkoz-
tatást keresünk, Mózes első könyve jut 
eszünkbe. A hatnapos teremtéstörténet 
(Ter 1,1-11,9) Isten üzenetét közvetíti a 
teremtett világról: „És látta Isten, hogy 
jó”. Az ember teremtését követően pedig 
„látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, 
nagyon jó volt”. Ez megalapozza az 
Egyház által elfogadott relatív antropo-
centrizmust, mint környezetetikai világ-
képet. A természeti környezetnek önér-
téke van. Istentől függő valóság, és ben-
ne, mint Végső Célban teljesedik ki. Az 
embert viszont saját képmásra alkotta, 
kiemelkedik tehát a teremtésben. 

Az Újszövetség esetében az Egyház 
társadalmi tanításának kompendiuma 
(ETTK) összegzi Jézus viszonyát, taní-
tását a természetről. „Nyilvános szolgá-
lata idején Jézus méltatja a természet 
elemeit. Nem pusztán bölcs értelmezője 
a természetnek azokban a képekben, 
amelyeket átvesz a természetből példa-
beszédeiben, hanem ura is (vö. a vihar 

lecsendesítésének epizódját: Mt 14,22-
33; Mk 6,45-52; Lk 8,22-25; Jn 6,16-
21): az Úr a természetet megváltói ter-
vének szolgálatába állítja.” (ETTK453) 

Az ember és a környezet kapcsolatá-
ban azonban válság van, amelynek ele-
mei a korábbi századokban is megvol-
tak. (Pl. az Adriai-tenger erdőségének 
kiirtása a Velencei Köztársaság idején, a 
Húsvét szigetek ökológiai katasztrófája.) 
Az ipari termelés tömegessé válása és az 
ehhez kapcsolódó ismert katasztrófák 
(Bhopal, Exxon, Csernobil, Ajkai 
vörösiszap, klímaváltozás stb.) a XX. 
századra nyilvánvalóvá tették, hogy az 
ember környezetterhelő tevékenysége 
visszafordíthatatlan folyamatokat indí-
tott. A WWF minden évben kiadja a 
bolygónkról készített jelentését (Living 

Planet Report), amely siralmas tenden-
ciákat mutat be.  

A Katolikus Egyház a társadalmi ta-
nítás révén korán állást foglalt mind-
erről. II. János-Pál pápa „Sollicitudo Rei 

 



Socialis” enciklikájában már 1987-ben 
felhívta a figyelmet a nyersanyagok 
„korlátozott voltának tudatára”. (SRS26) 
A környezet megbecsülését szor-
galmazta, ami nem más, mint a „te-
remtmények tisztelete”. (SRS34) 

Szintén ő tér ki a Centesimus Annus 
enciklikában a környezet rombolásának 
erkölcsi hátterére: „A természetes kör-
nyezet esztelen rombolása mögött egy 
antropológiai tévedés húzódik.” (CA37) 
Az emberi munka csak a teremtett dol-
gok eredeti isteni adományozása alapján 
történhet. Az ember nem rendelkezhet 
önkényesen a földdel, mert annak Isten 
előzetes rendeltetést adott, amelyet az 
embernek tovább kell fejlesztenie, de 
nem hamisíthat meg. Együtt kell mű-
ködni Istennel, így válik értelmessé és 
érthetővé a Teremtés könyvének paran-
csa: „töltsétek be a földet és vonjátok 
uralmatok alá”. (Ter.1,28) Az enciklika 
a természet miatti aggodalma mellett az 
emberi környezet rombolását is felid-
ézi. Hiszen hiába óvjuk az élővilágot, ha 
az üdvösségünket elhanyagoljuk. „E 
problémák eredetét az embernek a dol-
gok feletti feltétel nélküli uralmi igényé-
ben láthatjuk.” (ETTK461)  

Hazánkban 2008-ban adta ki a Püs-
pöki Kar a „Felelősségünk a teremtett 
világért” c. körlevelet. Ennek nyomán 
használjuk keresztényként a teremtés-
védelem kifejezést. 

A kompendium úgy mutat rá az 
okokra, hogy nekünk, keresztényeknek 
is el kell gondolkodnunk életvitelünkön, 
szokásainkon, kényelmünkön. „Abból a 
bizonyítottan hamis feltételezésből kiin-
dulva, hogy az energia … korlátlan 
mennyisége áll rendelkezésre, hogy ezek 

gyorsan megújíthatók, … az a szemlélet 
terjedt el, amely … a fejlődést fogyasz-
tói szemüvegen át szemléli; a cselekvés-
nek és a birtoklásnak a léttel szemben 
elsőbbséget biztosít.” Ideje környezetvé-
delmi lelkitükrön gondolkodnunk és 
gyónásaink alkalmával számba venni 
pazarlásainkat, gondatlanságainkat! 

A fejlett Nyugat pluralista társadal-
maiban a vallások kényes témává vál-
tak; sok politikus, üzletember, vagy köz-
életi személy viszolyog attól, hogy erről 
valljon. Ugyanakkor a környezetvéde-
lem ügye, mintha az egyedüli vállalható 
ideológia, „világnézet” lenne – néha 
pótvallásként funkcionálva –, amit ke-
vesen kérdőjeleznek meg a demokra-
tikus közéletben. Mi pedig gyanakszunk 
a zöld mozgalmakra, hogy valami libe-
rális, sőt ezoterikus eszméről van szó.  

Legyünk jóhiszeműek, és vegyük 
észre azokat, akik nem jutottak közel a 
vallásossághoz, mégis jó szándékú, po-
zitív értékeket keresnek, tenni akarnak 
másokért. Közülük sokan pont a környe-
zetvédelemben találják meg, hogy jót te-
gyenek a világban. Ez azonban nem ok a 
keresztényeknek, hogy a teremtett világ 
védelmét ne támogassák életmódjukkal.  

Ma már látjuk előre természeti erő-
forrásaink kimerülésének, valamint a 
hulladékok, szennyezések okozta bioló-
giai összeomlás idejét, felmerül tehát a 
kérdés: Mi lesz a teremtett világgal?  

Hívőkként tudjuk, hogy Istennek ter-
ve van velünk, és a nekünk életteret adó 
bolygóval is. Ez adhat egyedül reményt! 

Bodroghelyi Csaba 
A cikksorozattal kapcsolatos véleményüket, kérdései-
ket, kérjük, küldjék az orszagut@ofm.hu címre! 

 

 



Február 7-én a Móricz Gimnáziumban a Pasaréti Plébániával közösen farsangi bált 
rendezünk. A részletekről a plakátokon olvashatunk. Jegyek a portán kaphatók. Jó 
állapotú tombola-tárgyakat gyűjtünk a portán február 1-ig. 
 

 

Plébániánkon februárban elkezdődik a házasság szentségére való felkészítés a jegye-
sek számára. A ferences atyák, a Családok Jézusban Közösség több házaspárral 
együtt tartják a jegyesoktatást. Kérjük a testvéreket, hordozzák imáikban a jegyes 
párokat!  
 

Szent Bálint vértanú ünnepének alkalmából, aki többek között az ifjú házasok, a 
jegyesek és a szerelmesek védőszentje is, február 17-én, kedden a 19 órakor kez-
dődő szentmisét a szerelmesekért ajánljuk fel, a jelenlévő párok ünnepi áldásban 
részesülnek. 
 

 

Szeretettel várunk mindenkit január 31-én, szombaton 19.00-tol 23.30-óráig tar-
tandó Moldvai táncházunkba a Fekete Sas utca 5 szám alá. A belépés ingyenes! 
Adományokat szívesen fogadunk.  
 

Plébániánk közösségei: A Sámuel Közösség 

Új sorozatunkban hónapról hónapra plébániánk egy-egy közösségét mutatjuk be a 
Hírharangban, illetve bővebben a faliújságon. Sokan, sokféle módon találkozunk a 
hét különböző napjain - a szentmiséken kívül is - hogy kisebb-nagyobb közösségek-
ben éljük meg mindennapi kereszténységünket. Plébániánkon olyan gazdag és szer-
teágazó az élet, hogy sokszor nem is tudjuk,  kik azok akik a mellettünk lévő terem-
ben gyűlnek össze vagy hova fordulhatnánk ha épp befogadásra vágyunk. Csoportja-
ink bemutatkozása segít abban, hogy jobban megismerjük egymást! Sorozatunk első 
részében a Sámuel közösség mutatkozik be. 

Bizonyára mindenki ismeri a gyermek Sámuel történetét. Az Úr közelében él, fi-
gyeli szavát és Isten nem várat magára, meg is szólítja őt! Sámuel meghallja a hívást, 
bár nem érti azonnal. De nem csügged, tanácsot kér, figyelmes marad, és válaszol: 
”Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád!” Életét Isten szolgálatába állítja! Sok évvel 
ezelőtt Nikodémus testvér keresztelte el a közösséget Sámuelnek. A prófétává növő 
gyermek Sámuel lett a védőszentünk. 

Több mint tíz éve vagyunk együtt, minden héten találkozunk. Huszonévesen 
kezdtük, mostanra már harminc pluszos lett a Sámuel átlagéletkora. Úgy hisszük 
minden közösségnek legyen bármilyen kicsi is, van hivatása. Mi sokáig kerestük a 
magunkét. Ahogy teltek az évek rájöttünk, a mi hivatásunk az, hogy vagyunk. Egy-
másnak, egymásért. Közösségünkben sokan nőttek fel és találtak magukra felnőtt 
keresztényként. Az elmúlt évtizedben házasságok köttettek, hivatások születtek. Van 
egy szerzetesnővérünk is és Karácsonykor megszületett az 51. kisbaba, a Mini-
Sámuel tagjaként. Vágyunk és célunk, hogy gyermekeink számára is közösséget 
teremtsünk. (A teljes cikk a faliújságon olvasható!) 

 
Aki közösséget keres, a fel8as@gmail.com  címen vagy a plébániairodában érdeklődjön! 



Templomunk programjai (2015. január 25. – 2015. február 8.): 
 

Január 26., hétfő, Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök ünnepe.  
Január 28., szerda, Aquinói Szt. Tamás áldozópap és egyháztanító emléknapja. 
Január 31., szombat, Bosco Szent János áldozópap ünnepe. 
Február 2., hétfő, Urunk bemutatásának ünnepe, Gyertyaszentelő Boldogasszony. 

17.30-kor zsolozsma, 18 órakor az ünnepi szentmise gyertyaszenteléssel kez-
dődik. Ez a nap az Istennek szentelt szerzetesi hivatások, a szerzetes közösségek 
ünnepe, így a mi ferences közösségünké is. Ezen az esti szentmisén a testvérek 
imája kíséretében a ferencesek és más meghívott szerzetestestvéreink megújít-
ják szerzetesi fogadalmaikat. Mindenkit szeretettel várunk a közös ünneplésre! 
Kérjük a testvéreket, hozzanak magukkal gyertyát. 

Február 3-án, kedden Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén élő rózsafüzér-
imádság lesz, találkozás a portánál 16.45-kor. 

Február 5., csütörtök, Szent Ágota szűz és vértanú ünnepe. 
Február 6., péntek. Miki Szent Pál és társai vértanúk ünnepe. Ez a nap elsőpéntek, 

délelőtt 10 órakor és 19.30-kor is lesz szentmise. 
 

 

A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igénye-
ket az irodában – személyesen vagy telefonon – lehet jelezni.  

 

A lemondások perselye továbbra is várja a testvérek adományait. Az elmúlt két 
hétben a perselyben összesen 66.465,- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok 
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

Az Országúti Ferences Plébánia Kriszten Rafael Karitász csoportja 2015. januárjá-
tól a testvérek igényeihez jobban igazodó új ügyfélfogadási rendet vezet be. Sze-
mélyes beszélgetésre és támogatásra alkalom nyílik a hónap első vasárnapján a 10-
es szentmisét követően, 11.00 órától. Előzetes jelzés és megbeszélés alapján további 
vasárnapi napokon is állunk a testvérek rendelkezésére. A vasárnapi ügyelet okán a 
szerdai ügyelet megszűnik. 
 
 

 
 

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 és 1600 - 1800; 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 

 


