
 

„Áldja az Urat minden nép, 

minden törzs dicsőítse! 

Mert kegyelme hatható-

san működik bennünk, és 

hűsége megmarad örökké!” 

(Zsolt 117) 

 

XVI. évfolyam 9. szám Isteni irgalmasság vasárnapja 2015. április 12. 

Az Egyház Társadalmi Tanítása: A politikai közösség 
 

Talán sokunknak – elsősorban a kö-
zépkorú és idősebb korosztálynak – 
ismerős a „sekrestye-katolicizmus” kife-
jezés. A szocializmus egyházüldözésé-
nek későbbi, már enyhébb szakaszából 
ered és azt fejezi ki, hogy a keresztények 
a templom falain belül éljék meg a val-
lásosságukat, de ne akarjanak vele za-
vart okozni a szocialista társadalomban. 

Azóta tudjuk, hogy vannak további 
kötelezettségeink is: „A társadalmi és 
politikai szeretet nem merül ki a sze-
mélyközi kapcsolatokban, hanem áthatja 
azt a struktúrát is, amelyen belül ezek a 
kapcsolatok szövődnek, és amely nem 
más, mint a társadalmi és politikai 
közösség” (ETTK208)1 

Vajon Jézus, hogyan viszonyul ehhez 
és nekünk mit hagyott meg? 

„Jézus elutasította az elnyomó és 
despotikus hatalmat (vö. Mk 10,24) […] 

                                                 
1 Az Egyház társadalmi tanításának 
kompendiuma 

de soha nem foglalt közvetlenül állást 
kora hatalmasai ellen. A császárnak fize-
tendő adóról folytatott vitában (vö. Mk 
12,13–17; Mt 22,15–22; Lk 20,20–26) 
azt mondta, hogy meg kell adni Isten-
nek, ami Istené, és ezzel közvetetten elí-
télt minden olyan kísérletet, amely a 
világi hatalmat istenítené és abszoluti-
zálná: egyedül Isten követelhet mindent 
az embertől.” (ETTK379) Vélhetően ez 
az epizód jut legtöbbször eszünkbe, ha 
az evangélium politikáról szóló tanítását 
keressük.  

Szent Péter és Pál leveleiből kitűnik 
még, hogy a krisztusi ember nem forra-
dalmár és nem felforgató: aláveti magát 
a hatalomnak és megadja a tiszteletet, 
akinek jár. (vö. Róm 13,1–7, 1Pt 2,13–
17). Nem igazolja azonban a Szentírás a 
hatalmaskodót, aki magát Isten fölé 
emeli; rájuk utal a Jelenések könyve 
állatalakja, mint a keresztényeket üldöző 
császár képe. Éppen ezért az Egyház 
elismeri az ellenálláshoz való jogot, ha 

 



a természetjog alapelvei sérülnek. 
Aquinói Szent Tamás a Summa 

theologiae-ben írja, hogy „akkor tarto-
zunk engedelmeskedni, ha ezt az igazsá-
gosság rendje megköveteli”. 

A történelemből láttuk, hogy külön-
böző – de sohasem tökéletes – politikai 
rendszerek váltogatják egymást, amiket 
nem zárhatunk ki az életünkből, és nem 
is tekinthetünk mindenestül bűnösnek. 
„A bibliai üzenet szakadatlanul ösztönzi 
a politikai hatalomról való keresztény 
gondolkodást, és rámutat arra, hogy ez 
az Istentől származó és lényeges elemei-
ben általa alkotott rend része.” 
(ETTK383)  

Van-e szerepe a hívőknek a politiká-
ban? Van! Számos buzdítást kaptunk a 
rendszerváltozás óta akár a Magyar Püs-
pöki Kartól is a részvételre. Feltétele, 
hogy a közéletben a közjót és az emberi 
jogokat egyszerre, egymással összehan-
golva oltalmazzuk és képviseljük. (vö. 
XXIII. János Pacem in terris körlevele 
55) A mai társadalom pont ezekben talál 
nehezen egyensúlyt: egyéni érdek és 
közjó, illetve jogok és kötelességek. 
Szép hivatás ez keresztény politikusnak! 

„A «Centesimus annus» kezdetű en-
ciklika világosan kifejtett és részletes 
álláspontot fogalmaz meg a demokrá-
ciáról: «Az Egyház nagyra értékeli a 
demokrácia rendszerét.»” (ETTK406) A 
Kompendium továbbmegy: világosan 
körülírja azokat az értékeket, amelyek 
értelmet adnak és szilárddá teszik a de-
mokráciát. Egyik legnagyobb veszély az 
etikai relativizmus, amit egyesek hoz-
zárendelnek, mint alapmagatartást. Az 
igazság azonban nem módosul a politi-
kai viszonyok függvényében! Sajnos a 
pluralizmus megkérdőjelezi a végső 

igazság – Isten – létét, holott a politikai 
rend csupán eszköz, nem cél.  

A Kompendium II. János-Pál pápa 
nyomán figyelmeztet: „A demokratikus 
rendszerek legsúlyosabb torzulásai közé 
tartozik a korrupció”. (ETTK411) Saj-
nos, erről már nekünk is van ismeretünk! 

Szintén kiemeli a tanítás a tájékozta-
tás, a média sokoldalúságának szüksé-
gességét, a kormányzat, a pénzügyi hata-
lom és a tájékoztatás összefonódásának 
veszélyeit. (ETTK414) 

A civil társadalom egésze helyett 
sajnos inkább a civil szervezetekről esik 
szó. „A civil társadalom a kulturális és 
közösségi kapcsolatok és források ösz-
szessége, amely mind a politikai, mind a 
gazdasági környezettől viszonylagosan 
önálló.” (ETTK418) Ebből már követke-
zik a rangsor: „A politikai közösség 
lényegéből adódóan a civil társadalom 
szolgálatában áll, végső soron azoknak 
a személyeknek és csoportoknak a szol-
gálatában, amelyekből összetevődik”. 
(ETTK418) Ahol ez megfordul, okkal 
gyanakodhatunk. 

A szubszidiaritás is olyan elv, amit 
nagyon hajlamos a politika felfalni. Az 
Európai Uniónak ez az emberközpontú 
elve azt jelenti, hogy” a döntések meg-
hozatalára az állampolgárokhoz lehető 
legközelebbi szinten kerüljön sor.”2 Az 
Egyház is emellett foglal állást, mivel „a 
demokratikus élet fejlődése a társadalom 
szöveténél kezdődik” (ETTK419)  

A krisztusi feladat egyértelmű: részt 
venni a politikai közösség életében, 
munkájában és kiállni a keresztény érté-
kekért. 

Bodroghelyi Csaba 
orszagut@ofm.hu  

                                                 
2 http://europa.eu/ 



Ferenc pápa húsvéti Urbi et Orbi üzenete 
(részlet) 

 
Kedves testvéreim! 

Boldog húsvétot! Jézus Krisztus feltámadt! A szeretet legyőzte a gyűlöletet, az 
élet legyőzte a halált, a fény elűzte a sötétséget! 

Jézus Krisztus, irántuk érzett szeretetből, levetette isteni dicsőségét; kiüresítette 
önmagát, szolgai alakot öltött, megalázta magát egészen a halálig, mégpedig a ke-
reszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta és a mindenség Urává tette őt. Jézus az Úr! 

Halálával és feltámadásával Jézus megmutatja mindenkinek az élet és a boldog-
ság útját: ez az út az alázat, amely adott esetben megaláztatást is jelent. Ez az út, 
amely elvezet a dicsőségre. Csak aki megalázza magát, mehet az „odafönt valók”, 
Isten felé (vö. Kol 3,1–4). A gőgös fentről néz lefelé, az alázatos lentről néz felfelé. 

Húsvét reggelén, az asszonyok híradását követve, Péter és János elfutottak a sír-
hoz, s nyitva, üresen találták azt. Majd közelebb mentek, „meghajoltak”, hogy belép-
jenek a sírba. Ahhoz, hogy belépjünk a misztériumba, arra van szükség, hogy „meg-
hajoljunk”, aláereszkedjünk. Csak aki aláereszkedik, érti meg Jézus megdicsőülését, 
és képes követni őt az útján. 

A világ azt ajánlja, hogy minden áron keresztülvigyük akaratunkat, versengjünk, 
érvényesüljünk... Ám a keresztények, a meghalt és feltámadt Krisztus kegyelméből, 
egy másik emberiség zsengéje, amelyben megpróbálunk egymás szolgálatára élni, 
nem arrogáns módon viselkedni, hanem készségesnek és tiszteletteljesnek lenni. 

Ez nem gyöngeség, hanem valódi erő! Aki önmagában hordozza Isten erejét, az ő 
szeretetét és igazságosságát, annak nincs szüksége arra, hogy erőszakot alkalmazzon. 
Az igazság, a szépség és a szeretet erejével szól és cselekszik. 

A feltámadott Úrtól kérjük ma a kegyelmet, hogy ne higgyünk a büszkeségben, 
amely táplálja az erőszakot és a háborúkat, hanem legyen alázatos bátorságunk a 
megbocsátásra és a békére. A győzedelmes Jézustól kérjük, hogy könnyítse meg oly 
sok, az ő neve miatt üldözött testvérünk szenvedését, valamint azokét is, akik igaz-
ságtalanul szenvedik el a folyamatban lévő konfliktusok és erőszakos cselekmények 
következményeit. […] 

Ferenc pápa ezután a urbi et Orbi áldást adott Róma városára és az egész világra, 
ami után még pár mondatban szólt az őt hallgatókhoz. 

forrás: magyarkurir.hu  

 
 

 

Humor: 

Egy farmer elhagyja a bibliáját a mezőn. Három nap múlva megjelenik nála 
egy tehén, szájában a könyvvel.  
- Istenem, csoda történt – kiált fel a farmer.  
- Nem igazán – feleli a tehén – A borító belső oldalán benne volt a neved. 



Templomunk programjai (2015. április 12. – 2015. április 26.): 

Április 12-e az Isteni Irgalmasság Vasárnapja.  II. János Pál pápa 2000-ben, Szent 
Fausztina nővér közlései alapján nyilvánította ezt a vasárnapot az isteni Irgalmas-
ság ünnepének. Ezen a napon teljes búcsúban részesedhetünk minden szentmisén, 
minden templomban. Feltételei: kegyelmi állapot, szentáldozás, imádság a Szent-
atya szándékára. Ezen a napon kezdődik az irgalmasság jubileumi szentéve, 
melyet a Szentatya márciusban jelentett be.  

Április 19-én, vasárnap16.30-kor Balasi Barnabás orgonaművész, a Batthyányi téri 
Szent Anna templom orgonistájának hangversenye lesz templomunkban. A belé-
pés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! 

Április 23., csütörtök, Szent Adalbert püspök és vértanú ünnepe. 

Április 25., szombat, Szent Márk evangélista ünnepe. 16 órakor Horváth Melinda 
és barátai barokk hangversenye lesz templomunkban. 

Április 26., Húsvét 4. vasárnapja, a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. 

Május 10-én, vasárnap a 10-es szentmisén áldjuk meg az idén jubiláló házaspáro-
kat. Kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében vagy az irodában az idén kerek év-
fordulós házaspárok. A szentmise után bográcsos ebédre várjuk a testvéreket, 
melyre szintén jelentkezni kell a sekrestyében. Az ebéd árát jótékony célra fordít-
juk. 

 

 

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

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hét-
köznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt három hétben a perselyben 
összesen 65.430.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordí-
tottuk. 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 


