„Világosságom
és üdvösségem az Úr
– kitől félnék?
Életem oltalmazója
– kitől rettegnék?”
(Zs 27,1)
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Ferenc pápa:
A család stratégiailag fontos a pénz uralma alóli felszabaduláshoz!
A pápa szeptember 16-án arról beszélt a általános kihallgatásán, hogy a
mai félresiklott társadalmi gazdasági
rendszerben elengedhetetlen megújító
szerepet tölthetnek be a történelem kezdete óta Isten áldását magukon hordozó
családok. A szentatya ezzel zárta a családról szóló katekézisek sorozatát.
Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Ma a házasság és a család témájáról
tartott katekézisek befejező részéhez
érkeztünk. Szép és sok munkát igénylő
események előtt állunk, amelyek közvetlenül ehhez a nagy témához kapcsolódnak: egyik a családok világtalálkozója
Philadelphiában, másik a püspöki szinódus itt, Rómában. Mindkettő világméretű esemény, amely összhangban van a
kereszténység egyetemes jellegével, de a
családnak, ennek az alapvető és helyet-

tesíthetetlen emberi közösségnek egyetemes értékével is.
Úgy tűnik, hogy a civilizáció mai átmeneti időszaka hosszú távon magán
viseli a gazdasági technokrácia által
irányított társadalom hatásait. Az etika
alárendelését a haszon logikájának mérhetetlen sok eszköz és a tömegtájékoztatási eszközök is nagymértékben segítik.
Ebben a helyzetben a férfi és a nő közötti új szövetség nemcsak szükségessé,
hanem stratégiailag is fontossá válik a
népek felszabadítása érdekében, a pénz
gyarmatosító uralma alól. Újra ennek a
szövetségnek kell irányítania a politikát,
a gazdaságot és a polgári együttélést.
Ezen múlik a föld lakhatósága, az életérzés átadása, és ezen múlnak az emlékezet és a remény kötelékei.
E szövetségnél fogva a férfi és a nő
házas-családi közössége a generatív

nyelvtan, mondhatni az „aranykötelék”.
A hit Isten teremtésének bölcsességéből
merít: Isten nem egy öncélú meghittség
gondozását bízta a családra, hanem a
világ otthonossá tételének megindító
tervét is. Épp a család áll ennek a minket
megmentő világkultúrának a kezdeténél
és alapjánál, amely megment minket oly
sokféle támadástól, rombolástól, gyarmatosítástól, mint amilyen a pénzé vagy
a világot fenyegető ideológiáké. A család szolgál alapul ahhoz, hogy megvédjük magunkat!
A családról szóló rövid szerdai elmélkedéseinkben a fő inspirációt a teremtésről szóló szentírási tanításból
merítettük. Ismételten bőségesen meríthetünk és kell is merítenünk Isten szavából. Nehéz munka vár ránk, de egyben
lelkesítő is. Isten teremtése nem egyszerűen egy filozófiai előfeltétel, hanem az
élet és a hit egyetemes horizontja! Nincs
külön isteni terve a teremtésnek és az
üdvözítésnek. A teremtmény – minden
teremtmény – üdvösségéért lett Isten
emberré: „értünk emberekért, a mi üdvösségünkért”, ahogyan a hiszekegy
fogalmaz. A feltámadt Jézus pedig
„minden teremtmény elsőszülöttje” (Kol
1,15).
A teremtett világot Isten a férfira és a
nőre bízta: az, ami köztük történik, mindenen rajta hagyja nyomát. Az, hogy
visszautasítják Isten áldását, végzetszerűen a mindenhatóság őrületébe kergeti
őket, ami aztán mindent lerombol. Ezt
nevezzük „eredendő bűnnek”. Mindnyájan ennek a kórnak örökségével jövünk a
világra.
Ennek ellenére nem vagyunk átkozottak, sem magunkra hagyottak. Már
annak az ősi elbeszélésnek voltak tűzzel
írt oldalai, amely Istennek a férfi és a nő

iránti első szeretetéről számol be. „Ellenségeskedést vetek közé és az asszony
közé, ivadékod és az ő ivadéka közé”
(Ter 3,15a). Ezekkel a szavakkal fordul
Isten a kísértő, elbűvölő kígyóhoz.
Ezekkel a szavakkal Isten a rosszal
szembeni védőkorláttal jelöli meg az
asszonyt, amelyet az felhasználhat – ha
akarja – minden születő gyermeke érdekében. Ez azt jelenti, hogy a nő egy titokzatos és különleges áldást hordoz
gyermeke védelmére a Gonosszal szemben! Miként a Jelenések könyvében
szereplő Asszony, aki elmenekül, hogy
elrejtse gyermekét a Sárkány elől. És
Isten megvédi az asszonyt (vö. Jel 12,6).
Gondoljátok csak el, micsoda mélység nyílik itt! Sok közhely létezik, időnként bántóak is a rosszra csábító nőről.
Itt azonban a nő olyan teológiája előtt
nyílik tér, amely Istennek a nőre és szülötteire vonatkozó áldásának megfelel!
Isten férfit és nőt védelmező irgalmas
tevékenysége sosem hagy alább. Ezt
sose felejtsük el! A Szentírás a maga
szimbolikus nyelvén elmondja nekünk,
hogy mielőtt eltávolítaná őket az Éden
kertjéből, bőrruhát készít a férfinak és a
nőnek, és felöltözteti őket (Ter 3,21). Ez
a gyengédséget kifejező gesztus azt jelenti, hogy Isten bűnünk fájdalmas következményei közepette sem akarja,
hogy meztelenek és bűnös sorsunkra
hagyottak maradjunk. Azt látjuk, hogy
ez a gyengéd isteni szeretet, ez a rólunk
való gondoskodás megtestesül a Názáreti Jézusban, Isten „asszonytól született”
(Gal 4,4) Fiában. Szent Pál azt is mondja, hogy „amikor még bűnösök voltunk,
Krisztus meghalt értünk” (Róm 5,8).
Krisztus, aki asszonytól született: ő Isten
simogatása a mi sebeinkre, a mi hibáinkra, a mi bűneinkre. Isten úgy szeret min-

ket, amilyenek vagyunk, és ezzel a tervével szeretne előresegíteni minket, és a
nő az az erős alak, aki elősegíti ennek a
tervnek a megvalósulását.
Isten ígérete, amelyet a történelem
kezdetén a férfinak és a nőnek adott,
minden emberre vonatkozik, a történelem végezetéig. Ha elegendő hitünk van,
e föld népeinek családjai magukra ismernek majd ebben az áldásban. Mindenesetre bárki, aki engedi, hogy megérintse szívét ez a vízió, bármely néphez, nemzethez, valláshoz tartozzon is,

csatlakozhat hozzánk utunkon. Testvérünknek és nővérünknek tartjuk, minden
prozelitizmus nélkül. Járjunk együtt
Istennek ezen áldásával, Istennek ezzel a
tervével, hogy tudniillik mindnyájunkat
testvérré tegyen az életben, egy olyan
világban, amely halad előre, és amely
éppen a családból, a férfi és a nő egységéből születik.
Isten áldjon meg titeket, a föld bármely szögletében élő családokat! Isten
áldjon meg mindnyájatokat!
Magyar Kurír

Gyűjtés a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola támogatására
A Szerzetesek Éve külön aktualitást ad annak, hogy október 4-én, vasárnap templomunkban a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola támogatására gyűjtünk.
A Főiskola a bencések, piaristák és a ferencesek közös fenntartásában működik.
Nappali tagozaton itt tanul a magyar szerzetesrendek papnövendékeinek nagy többsége, valamint világi hittanárok és etikatanárok is kerülnek ki a Főiskoláról, ahol az
ELTE-vel közös szakpárokon is tanulhatnak. Lelkipásztori munkatársakat képeznek,
a tanári MA-szakon hittanári, etikatanári és család-és gyermekvédő tanári képesítést
lehet szerezni. Emellett jelentős a pasztorális tanácsadó MA-képzés, valamint a „Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban” kurzus is. De azok is találnak maguknak
képzést, akiknek nem egy további végzettség megszerzése a cél, hanem hittani ismereteiket szeretnék elmélyíteni, és rendszerezett teológiai tudásra szeretnének szert
tenni. További tájékoztatás: www.sapientia.hu. Kérjük a kedves hívek nagylelkű
támogatását, hogy a Főiskola úrrá lehessen a felsőoktatási megszorítások okozta
nehézségeken. A gyűjtés arra is alkalom, hogy ki-ki mérlegelje: hite elmélyítésére
vagy szakmai fejlődése, munkahelyi előmenetele, vagy épp plébániai közössége
szolgálata érdekében nem volna-e érdemes elvégeznie a Sapientia valamelyik képzését.

Családesték
Előadás- és beszélgetéssorozatot indítunk Családesték címmel szülőknek és leendő
szülőknek. Az őszi félévben 4 alkalmat tervezünk szerdai napokon 19.30-kor a II.
emeleti hittanteremben. Mottó: "Aki befogad egy ilyen gyereket az én nevemben,
engem fogad be...". Az őszi félév alkalmai a család születése címet kapták. A beszélgetésindító előadásokat Nényei Gábor és felesége Gabriella tartják, mindenkit
szeretettel várunk. Első alkalom október 14. témája: A család születése. 2. alkalom:
október 28. Anyává válni. 3. alkalom: november 11. Az Apa pótolhatatlan. 4. alkalom: november 25. Nagyszülők, rokonok, barátok helye a megszületett családban

Templomunk programjai (2015. szeptember 20. - 2015. október 4.):
Szeptember 26-án, szombaton 11 órakor örökfogadalom lesz Pasaréten. Angyal
Jeremiás, Jackánics Fülöp, Hernádi Lehel és Kovács Krisztián kötelezik el magukat Krisztus szorosabb követésére. Mindenkit szeretettel várunk.
Október 2., péntek, Szent Őrzőangyalok ünnepe, elsőpéntek, délelőtt 10 órakor és
19.30-kor is lesz szentmise.
Október 1-jén, 2-án és 3-án triduumot tartunk Szent Ferenc ünnepére való felkészülésként a 18 órai szentmisében. A szentbeszédeket Tokár János ferences atya
mondja.
Október 3-án, szombaton Assisi Szent Ferenc boldog halálára emlékezünk. A
Tranzitust a 18 órakor kezdődő szentmisén ünnepeljük, előtte 17.30-tól közösen mondjuk a zsolozsmát a kedves testvérekkel. A szentmisét követően beszélgetésre, süteményezésre, teázásra várjuk a testvéreket a kolostor kertjébe, melyre
örömmel fogadunk süteményt és üdítőt. Ezeket a sekrestyébe, vagy a portára lehet leadni.
Október 5-étől hétfőtől szombatig a 18 órakor kezdődő szentmise után közösen
imádkozzuk a rózsafüzért.
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.
Azoknak a felnőtteknek, akik még nem részesültek a beavató szentségekben alapvető hitoktatást indítunk szeptembertől a plébánián. Jelentkezés az irodában történik.
Kérjük a testvéreket, hogy ismerőseik között is ajánlják ezt a lehetőséget!
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 két hétben a perselyben 65.275.- Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló
családok, idősek megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Templomunk tanévi működési rendje:
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

