
 

„Boldog, akinek gonosz-

sága bocsánatot nyert 

[…] Boldog az,  

akinek az Úr nem tudja 

be vétkét, s akinek lelké-

ben nincsen csalárdság.” 

(Zs 31) 

XVI. évfolyam 5. szám Évközi 6. vasárnap 2015. február 15. 

Az Egyház Társadalmi Tanítása: A nemzetközi pénzügyi rendszer 

A pénz varázslatos, bűvös szó; örö-
mök és lehetőségek, másfelől pedig 
bűnök és szenvedések oka, forrása. 
Akárhogy jelent is meg a történelemben, 
ott van a gondolkodásunkban, vágyaink-
ban. Van, aki azt állítja, még a Biblia is 
többet beszél a pénzről, mint az imádko-
zásról1.  

Az Ószövetség – leginkább a Példa-
beszédek könyve – gyakorlatiasan köze-
líti a pénzkérdést: ne vállalj kezességet, 
légy takarékos, ne légy mohó stb.. Az 
Újszövetség nem ad ilyen közvetlen út-
mutatást; a pénz inkább mint közérthető 
hasonlat kerül elő Jézus példázataiban: 
a talentumokról szóló példabeszédben 
(Mt 25, 14-30), a hűtlen intéző (Lk 16,1-
8) vagy a tornyot építő gazda esetében 
(Lk 14, 28-30). Korábban2 már néztük, 
hogy magáról a gazdagságról, Jézus 
egészen új tanítást adott. 

                                                 
1 http://kiszamolo.hu/  
2 HírHarang, XIII. évfolyam 18. szám (2012) 

A pénz történetéből azt tanultuk, 
hogy a kereskedés során használt csere-
eszköz. Ha pedig eszköz, akkor valami 
más célt szolgál; tehát nem kellene cél 
gyanánt helyet foglalni az életünkben, a 
gondolatainkban.  

Az egyszerű eszközből az emberiség 
történelme folyamán olyan tényező lett, 
amely meghatározza az életünket. Nem-
csak mint nemesfém, érme, bankjegy 
létezik, hanem bankokban vezetett elek-
tronikus számláink miatt sok esetben 
átláthatatlan rendszer, aminek részei 
vagyunk. 

A pénzügyi rendszerek torzulásairól 
XI. Piusz pápa már 1931-ben a 
„Quadragesimo anno”-ban leszögezi, 
hogy az iparosodás mellé a pénzügyi 
csoportok hatalmának kiterjedése tár-
sult mind nemzeti, mind nemzetközi 
téren.  A körlevél figyelmeztet az 
együttműködés elvére a társadalmi fe-
szültségek legyőzése végett, mondván, 
hogy a tőke és a munka közötti vi-

 



szonyt az együttműködésnek kell jelle-
meznie. 

Az Egyház társadalmi tanításának 
kompendiumában már letisztult igazság-
ként jelenik meg a munka elsőbbsége a 
(pénz)tőkével szemben. „Az Egyház 
társadalmi tanító hivatala a munka és a 
tőke közötti viszonyt … a magántulaj-
don-használat vonatkozásában taglalja. 
A magántulajdonhoz való jog … nem 
adhat alapot a munkának és mások fejlő-
désének akadályozására. Különösen 
vonatkozik ez a … pénzügyi javakra is.” 
(ETTK282) 

Az Egyház felismerte, hogy az egyre 
átláthatatlanabb módon nemzetközivé 
váló pénzügyi rendszer nem a világ tér-
ségei és nemzetei jólétének a kiegyenlí-
tését szolgálja, ahogy az igazságosság 
azt megkövetelné, hanem éppen ellenke-
ző folyamatokat generál. A „pénzszi-
vattyú” a gazdagok és szegények közötti 
különbséget tovább növeli, emiatt János-
páli értelemben a „bűn struktúrái” foga-
lomkörbe tartozik.  

2005. január 1-én küldött üzenetében 
a pápa a szegény országok mellett állt ki 
az adósságok elengedése érdekében, 
amely nem adománya, hanem köteles-
sége a fejlett országoknak. 

Az Egyházak Világtanácsa 9. nagy-
gyűlésén 2006-ban elfogadott AGAPE 
dokumentum „az életet szolgáló gazda-
ságról” beszél, amely akkor működik 
jól, ha az élet és az ember méltóságának 
szolgálatában áll.3 Ez megadja a pénz-
ügyi rendszerek működtetésének alapve-
tését, amely bibliai alapon a szegények 
jogát a szombatévvel vagy jubileumi 
évvel állítja helyre. „A fejlődő országok 
jogtalan és igazságtalan módon keletke-

                                                 
3 Baritz Laura OP: Az életet szolgáló gazdaság 

zett adósságának elengedése az AGAPE 
egyik legfontosabb követelése, hivatko-
zási alapjuk a fenti bibliai gondolat.” 
(BL) 

A pénz tehát az igazságot és igazsá-
gosságot kellene, hogy szolgálja; a 
munkát és az emberi méltóságot helyez-
ve bármiféle gazdasági cél fölé, amely 
sokszor csupán a kapzsiságot leplezi, és 
hamis hatalomvágyat támogat. 

Nem is gondolnánk, hogy a pénzügyi 
rendszernek milyen közvetlen köze van 
a környezeti problémákhoz! Globális 
világunkban azonban látjuk, hogy a pénz 

kamatozó természete serkenti a növeke-
dési kényszert, amelyet immár nemcsak 
hitellel rendelkező vállalatok vallanak 
magukénak, hanem a nemzetgazdaságok 
is. Ez viszont feltételezné az erőforrások 
korlátlan rendelkezésre állását, és a kör-
nyezetterhelés végtelen távlatait, amiről 
már tudjuk, hogy illúzió.  

Sokunk számára elvont fogalmak le-
hetnek ezek, de a nemzetközi pénzügyi 
rendszer torz működésének az eredmé-
nyeivel találkozhatunk, ha távoli orszá-
gokba megyünk, vagy róluk szóló hír-
adásokba botlunk. Tisztában kell azon-
ban lennünk az értékeinkkel, és fel-
emelni a szavunkat ezek mellett akkor 
is, ha a többségi társadalom lelkiismere-
te már eltompult. Ha mégis lehetősé-
günk adódik a megtakarításaink befekte-
tésére, akkor próbáljuk meg figyelembe 
venni az Egyház tanítását és a közjó 
céljai mellé állni a pénzünkkel is! 

„Mind a magán-, mind a köztulajdon 
és a különböző gazdasági rendszerek 
úgyszintén eredendően arra vannak hi-
vatva, hogy az ember szolgálatában álló 
gazdaságok legyenek” (ETTK283) 

Bodroghelyi Csaba 
orszagut@ofm.hu 



Plébániánk közösségei: A Sas közösség 

A Sas közösség gimnazista hittanként, 2001-ben indult Nikodémus testvér veze-
tésével. Nevünket Szent János apostol, Jézus kedvelt tanítványa tiszteletére válasz-
tottuk. Minden hétfőn találkozunk, alkalmainkat közös vacsorával kezdjük. Ezalatt 
testben és lélekben is megérkezünk. Az agapé után ima, majd egy adott téma szerinti 
beszélgetés következik.  

A kezdetekben hamar kiderült, hogy nem a klasszikus értelemben vett hittanra 
van igényünk, hanem egy igazi közösségre, így egyre inkább a minket aktuálisan 
érdeklő témákról beszélgettünk és beszélgetünk most is. Ennek következtében a 
húszas éveink elején sokat foglalkoztunk a nemi szerepekkel, a férfi-nő kapcsolattal, 
majd az imával, személyes Isten-kapcsolatunkkal, a tízparancsolattal. Az utóbbi 
években a katolikus egyház törvényeiben, a katekizmusban és az Egyház társadalmi 
tanításában mélyedtünk el.  

A hétfői alkalmaink mellett mindig is nagy jelentőségűek voltak a közös szent-
ségimádások, hétvégék, gyalogos és kerékpáros kirándulások, nyári táborok. A „sár-
gakönyves” gitáros énekek mellett a közös zsolozsmázást is megszerettük. Különle-
ges közösségi élményünk volt a bérmálkozás 2009-ben, és 2010-ben együtt ünnepel-
tünk az első "Sas-pár" esküvőjén. 

Nikodémus után több vezetőnk is volt, így sok ferences testvért megismerhettünk: 
Dénest, Kornélt, Achillest és most Jónást. Az évek során sok segítséget kaptunk a 
Kandrács házaspártól és Hajós Zsófitól, aki azóta Ágnes nővérként belépett a Feren-
ces Szegénygondozó Nővérek rendjébe.  

Tizennégy éves történelmünk során sokat változtunk, igyekszünk a közösséget a 
mindenkori élethelyzetünkhöz igazítani. Jelenleg 18 aktív tagunk van, az átlagéletko-
runk 29,55 év, többen közülünk már házasok. A plébánia életében elsősorban az 
ifjúsági vonalon tevékenykedünk. A Tamás Alajos Közösségi Házban tartott ifjúsági 
bulik szervezésében általában nagy részt vállalunk, és segédkezünk a Játékbarlangok 
bonyolításában is.  

Jövőbeni tervünk, hogy minden tag saját lehetőségeihez mérten maximálisan 
részt vegyen az Egyház szolgálatában, hiszen régóta tapasztaljuk, hogy cselekedete-
ink minősége többszörösen visszaszáll a személyre és a közösségre. Három fő csa-
pásvonalunk az ifjúsági programok szervezése, a nyitás az idősek felé (Batthyány 
téri Máltai Szeretetszolgálat Idősek Otthona) és a gyerekek felé (gyermekvigyázás).  

Kérjük a kedves Testvérek imáit, hogy Isten kegyelmével a szolgálatainkon ke-
resztül is megélhessük cselekvő hitünket, amire a hittanok által már elméletben fel-
készültünk. 

 
 

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



Templomunk programjai (2015. február 15. – 2015. február 22.): 
 

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

Február 18-a Hamvazószerda, a Nagyböjt kezdete. Este 6 órakor ünnepi szentmi-
sét mondunk. Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk: 18-60 éves korig három-
szor szabad étkezni és egyszer jóllakni, 14 éves kortól életünk végéig a hústól 
kell tartózkodni.  

Február 20-án, pénteken egész napos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise vé-
gétől az esti szentmise kezdetéig. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!  

 

 

A február 22-i, vasárnapi perselyadományokat a ferences rend által fenntartott 
oktatási-nevelési intézmények számára gyűjtjük. Három iskolánkban (Esztergom, 
Szentendre, Budapest-Szent Angéla), a Testvérkék Óvodában, valamint a gyöngyösi 
Autista Segítő Központ speciális iskolájában több mint 1500 diák tanul. Közülük 
sokan saját plébániáinkhoz tartoznak. Intézményeink anyagi helyzete szerénynek, 
de stabilnak mondható, fejlesztésekre, minőségjavító lépésekre azonban nemigen 
adódik lehetőségünk. Iskoláinkra úgy tekintünk, mint az emberség, a keresztény hit, 
valamint a ferences lelkiség továbbadásának és megőrzésének helyére, nem utolsó 
sorban pedig mint új hivatások bölcsőjére. Ezért is hálásan köszönjük minden Ked-
ves Testvérünk imádáságát és anyagi segítségét! 
 

 

Jónás atya plébánosi fogadóórát tart szerdánként 16-17.30-ig. 
 

 

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

 

A lemondások perselye várja azon testvérek adományait, akik valamiről lemondást 
vállalnak, melynek értékét a plébánia által támogatott szegényeknek adnák. Az el-
múlt három hétben a perselyben 91.100.- Ft gyűlt össze, melyet szegény családok 
megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 
 

 
 

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: de. zárva, du. 1630-1800; Sz: 830-1100 és 1630 - 
1800; Cs: 830-1100 , du. zárva, P: de. és du. is 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 


