„Alleluja!
Áldja az Urat
minden nép,
minden törzs dicsőítse!
(Zsolt 117,1)

XVI. évfolyam 10. szám

Húsvét 4. vasárnapja

2015. április 26.

Az Egyház Társadalmi Tanítása:
Egyetemes társadalmi felelősségünk
Néhány éve, az Autista Segítő Központnak szervezett jótékonysági hangverseny hirdetményén akadt meg a szemem: a rendház falára kifeszített molinó
a „Ferences Rend társadalmi felelősségvállalása” részeként említette a Központ
működtetését.
Meglepődtem. Hogy is van ez? A ferenceseknek, akik 800 éve evangelizálnak, a társadalmat szolgálják, eljutnak a legszegényebbekhez, itt maradnak
a török hódoltság alatt; a XXI. században van külön társadalmi felelősségvállalásuk?
Az utóbbi 10-15 évben sokat hallottunk a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról1, ami arra ösztönzi a cégeket, hogy a profitot termelő tevékenységük mellett vegyenek részt a társadal1
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mi bajok enyhítésében, szolgálják a
szűkebb és tágabb környezetüket. Ez azt
is jelenti, hogy feltekintenek a saját taposómalmukból és aktívan részt vesznek
a társadalmi, a helyi közösség életében.
Nemcsak szervezetektől, hanem országoktól, államoktól is számon kérhető
elvek ezek, ahogy pl. a „Javak egyetemes rendeltetése” témánál láttuk.
(ETTK171)

Az Egyház azonban – Jézushoz hasonlóan – elsősorban nem szervezetekhez, intézményekhez szól, hanem a
személyhez, az emberhez. Azokhoz,
akik dolgozhatnak, tevékenykedhetnek
profán vállalatoknál vagy akár jótékony
egyházi intézményben. „A Kompendium
bemutatása” előszóban Marino bíboros
egyértelművé teszi a célt, hogy „… a
világi híveket meghatározó módon tá-

mogassa és bátorítsa társadalmi elköteleződésükben.”2 A tanítás maga szólhat
államokról, a társadalomról, a benne
megnyilvánuló folyamatokról, vagy a
társadalom részét képező szervezetről,
intézményről. A struktúrákon belül
azonban az ember az örömhír címzettje.
„Az egész társadalmi élet – semmi mással össze nem téveszthető főszereplőjének – az emberi személynek a kifejeződése. […] A társadalmi lét minden
területének és minden megnyilvánulásának középpontja az emberi személy.” (ETTK106) Ez a szemlélet nyilvánul meg Ferenc pápa Evangelii gaudium enciklikájában is, amikor másodlagosnak nyilvánítja az intézményrendszert az evangélium hirdetéséhez
képest. „Új élet és hiteles evangéliumi
lelkület nélkül – az Egyház saját hivatása iránti hűsége nélkül – bármilyen új
struktúra rövid idő alatt megromlik.”
(EG 26) Az Egyház társadalomról alkotott képének alapját a személy méltósága
adja. „Az emberi személy méltóságának
az elve, amely megalapozza a társadalmi
tanítás összes többi elvét és tartalmát; a
közjó, a szubszidiaritás és a szolidaritás elve.” (ETTK160) Ezekkel van összhangban az irgalmasság testi cselekedeteiről szóló már korábbi tanítás is. Az
éhezők, a szegények, a betegek szolgálata minden keresztény kötelessége személyesen is. A létező intézmények és
struktúrák segítik mindezt, de a személy
szerepe az elsődleges. Gondoljunk csak
az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédre. (Lk 10,25)
A struktúra azonban nem igazolhatja
önmagát, az egyházi, karitatív vagy jóté2 Az Egyház társadalmi tanításának
kompendiuma

konysági intézmények számára is fontos,
hogy működésük minden elemében hirdessék és megvalósítsák az evangéliumot. Így már érthető, hogy a Ferences
Rend az evangelizáláson túl olyan tevékenységeket folytat, amely mai kifejezéssel a társadalmi felelősségvállalást
jelenti – a gyakorlatban pedig az irgalmasságot valósítja meg.
Egyházi szervezetnek is egyetemes
tehát az evangélium iránti elkötelezettsége, azaz nem „pipálhatja ki” a szeretet
parancsát az alapvető küldetésével. Nem
elég kórházat üzemeltetni, de a munkatársakkal is méltányosan kell bánni. Egy
missziós központ építkezése is felvet
környezetvédelmi és adózási szempontokat stb.
Ha „mindenki felelős a közjóért”,
ahogy a Kompendium írja (ETTK166),
akkor megfontolandó a magánszemély,
vagy egy család társadalmi felelősségvállalása is. Nem jó, ha csak önös céljai
vannak és csak „befelé” szolgáltat, hanem kinyúlik a család jótékony hatása a
társadalomba is. Jövőbe mutató a gyereknevelésként is, ha készséggé válik a
családtagoknak a szegények támogatása,
a betegek gondozása, utazók befogadása, mint irgalmas cselekedetek. Mindenki anyagi lehetőségeit és lelki energiáit figyelembe véve művelje az előbbieket, vagy az irgalmasság lelki cselekedeteit.
Így kapcsolódhat be a személy a családja, munkahelye és más társadalmi
szerepvállalása révén a társadalmi tanítás megvalósításába, a közjó elősegítésébe.
Bodroghelyi Csaba
orszagut@ofm.hu

Közösségeink:A Boanergész együttes
A plébánia egyik nagy múltú zenei együttese a Boanergész együttes, egy ifjúsági
„kortárs-egyházzenei” együttes, ahogyan Varga Attila, a zenekar alapítója nevezi.
A zenekar 1985-ben alakult Beney György atya meghívására, s működik azóta töretlenül. Természetesen az egykori tagok helyét már új generáció képviselői foglalták el, s egyre újul, frissül, változik az általunk játszott dalok listája is, ám az odaadásunk, a szolgálatunk lelkisége állandó.
A zenekar minden vasárnap este zenél az esti félnyolcas ifjúsági misén, ahol öszszegyűlnek a fiatalok és idősebbek közösen dalokat zengeni az Úrnak. A templom
hétről hétre teljesen megtelik, nem csak énekszóval s a hangszerek hangjával, hanem
hívekkel is.
A Boanergész együttesnek körülbelül 20 állandó tagja van. A többség természetesen hangszeres zenész, hiszen a zenei alaphoz az „ország legnagyobb kórusának” a
4-500 fős hívők kórusának hangja társul, de vannak, akik más szolgálatokkal segítenek minket, vetítéssel, informatikai háttérrel vagy logisztikai segítséggel.
A Zenekar húsvét második vasárnapján, múlt vasárnap ünnepelte működésének
30. évfordulóját, melyen Varga Attila, az együttes alapítója, a régi és az új zenekari
tagok közösen dicsőítették az Urat.
Csanády Lőrinc
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt három hétben a perselyben
összesen 58.470.- Forint gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!

Túrmezei Erzsébet: Elindulni a kereszt alól
Boldog titok: a Golgotán
kezdhetek el minden napot,
megköszönve a meghálálhatatlan,
csodálatos áldozatot,
s akkor csupa fény lesz a reggelem,
minden úton ez a fény jár velem.
Hisz bűnteher és gondteher
lehull és ottmarad
a szabadulást hirdető
Krisztus-kereszt alatt!
Szabad szívvel, kézzel indulhatok,
ha várnak rám az új feladatok.

Biztatóbb, szebb és boldogabb
új reggel lehet-e:
elindulni, mint Isten
megváltott gyermeke,
kinek szíve szeretetről dalol,
a Golgotáról, a kereszt alól.

Templomunk programjai (2015. április 26. – 2015. május 10.):
Április 26., húsvét 4. vasárnapja a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. Ezen a
napon a perselyadományokat a ferences rendtartomány növendékeinek képzésére fordítjuk. Provinciánkban az alapképzésben (jelöltség, noviciátus, egyszerű fogadalmas időszak, készület a szentelésre) jelenleg 17 növendék vesz
részt. Többségük teológiát tanul, többen azonban másfajta képzésben is részesülnek (tanárképzés, ápolói képzés, zeneakadémia). A tartománynak emellett 5 komoly érdeklődője van, akik szeptemberben kezdhetik meg a jelöltidőt. Köszönjük
a testvérek nagylelkű adományait, amellyel támogatják növendékeink képzését.
Április 29., szerda, Sziénai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentjének ünnepe.
Május 1., elsőpéntek, 10 órakor és 19.30-kor is lesz szentmise.
Május szombatjain 17.30-kor zenés Mária-köszöntő lesz templomunkban melyet
minden szombaton más kórus vezet: május 2-án a Boanergész. Nagy szeretettel
várunk mindenkit!
Május 2., szombat, Szent Atanáz püspök és egyháztanító ünnepe.
Május 7., csütörtök, Boldog Gizella ünnepe.
Május 10-én, vasárnap a 10-es szentmisén áldjuk meg az idén jubiláló házaspárokat. Kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében vagy az irodában az idén kerek évfordulós házaspárok. A szentmise után bográcsos ebédre várjuk a testvéreket,
melyre szintén a sekrestyében kell jelentkezni. Jelentkezési határidő: május 3.
Május 17-én, vasárnap 11 órakor lesz plébániánkon az elsőáldozás. Ezen a napon a
11.30-as szentmise elmarad. A 11-es misén nagyon sokan lesznek, javasoljuk,
hogy aki teheti, válasszon másik szentmisét.
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni. A jogi szolgálat május
10-től június végéig szünetel.
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

