
 

 

„Kelj fel, Uram, erőddel, 

s mi majd ünnepi éneket 

zengünk hatalmadról!” 

(Zs 21,14) 

 

XVIII. évfolyam 8. szám Virágvasárnap 2017. április 9. 

Globalizáció és kereszténység 
Henri Boulad jezsuita atya előadása a Párbeszéd Házában 

Boulad atya szerint Magyarország, ez 
a kis tízmilliós ország másfajta globali-
zációt készíthet elő, mint ami jelenleg 
tapasztalható. A melkita rítusú bizánci 
katolikus Henri Boulad édesapja révén 
szír, édesanyja révén olasz származású, 
apai nagyapja a keresztényüldözés áldo-
zataként menekült Damaszkuszból Ale-
xandriába. A libanoni állampolgársággal 
is rendelkező szerzetes anyanyelve a 
francia. Már ebből a felsorolásból is ki-
világlik, hogy Boulad atya mennyire a 
saját bőrén érzi a globalizációt. 

Kezdetben egy föld, egy világ, egy 
emberiség volt, amelynek egy közös 
atyja volt: Ádám – indította előadását 
szó szerint a kezdeteknél Henri Boulad. 
– Az özönvíz után Isten Noéval is szö-
vetséget kötött, ami a szivárvánnyal lett 
megjelölve az állandó, örök béke jelké-
pével, amely Krisztusban valósul meg 
mint Isten országa. Az Ádámmal és a 
Noéval való szövetség után Isten Ábra-

hámmal, majd Mózessel kötött szövet-
séget, mielőtt még az örök, végleges 
szövetség Jézus Krisztusban létrejött 
volna. Isten mintha megfeledkezett vol-
na az emberiségről, hogy egy nép felé 
fordult: szinte tölcsérszerűen szűkül a 
szövetség köre Jézus Krisztusig, tőle 
pedig újra kitágul. 

Boulad atya ezt az ellentmondást az-
zal indokolta, hogy a szeretet sohasem 
általános, hanem személyes. Krisztus 
mindenkiért jött, azért, hogy az egész 
világot megmentse, és nyilvános műkö-
désére mindössze három éve volt, mégis 
arra vesztegette az idejét, hogy egy 
szamáriai bűnös asszonnyal leálljon be-
szélgetni – hiszen Isten nem általánosan, 
hanem személyesen szereti az embere-
ket. Henri Boulad hangsúlyozta: nem 
lehet számokkal, statisztikákkal leírni az 
embereket, ha így teszünk, leromboljuk 
a személyt, a családot, és az egész társa-
dalmat és a szeretetet romboljuk le. 

 



Hogy Jézus szóba állt a választott 
népből kirekesztett szamáriai asszony-
nyal, nem egyedi eset: a tíz leprásból, 
akit meggyógyított, az egyetlen, aki 
visszatért és köszönetet mondott, szintén 
szamáriai volt, akárcsak az az irgalmas 
ember, aki egyedüliként segített a példa-
beszédben az útonállók csapdájába esett 
szerencsétlenen. Az pedig – a római szá-
zados –, aki a kereszt alatt elsőként fel-
ismerte, hogy Jézus Isten fia volt, rosz-
szabb volt a zsidók szemében, mint egy 
szamáriai: pogány volt. De ez a kettős-
ség már Krisztus születésekor is látható: 
nem más utasítja el Jézust, mint Heró-
des, a zsidók királya, a három pogány 
király viszont, akik a világ szélső határá-
ról jöttek, elismerik őt. 

A szamáriai asszonnyal való beszél-
getés során Jézus nem erősíti meg sem 
Jeruzsálem kiváltságos helyét Isten imá-
dásában, sem a szamáriaiak szent helyét, 
hanem azt mondja, hogy a valódi imádás 
Istent lélekben és igazságban imádni. 
Jézus megmutatja, hogy tervei egyete-
mesek, és nincs a világon szent hely iga-
zán, sem Jeruzsálem, sem Mekka, sem 
Fatima, sem Međugorje, hanem az em-
ber a leginkább szent hely: külön-külön 
minden ember, te és én. Boulad atya arról 
is beszélt, hogy a földi Jeruzsálem egy 
másik, mennyei Jeruzsálemnek a jelké-
pe, előképe, ami éppen azt teszi lehető-
vé, hogy az emberiség mint teljesség 
személyessé válik egy emberben, egy 
népben, egy hagyományban – ilyen mó-
don tehát Magyarországot is jelképezi. 

Jeruzsálem egy boldog, zárt közösség 
volt, amely a pünkösd eseményében arra 
kapott meghívást, hogy kinyíljon a világ 
felé. Ennek az a Jézus által leírt me-
nyegző a jelképe, amelyre a meghívot-
tak: rokonok, barátok, szomszédok nem 

jönnek el, és Jézus mérgében mindenkit 
behív a lakomára. Az Egyház egy globá-
lis közösség, de az idők során klubbá is 
alakult, a katolikusok klubjává, akik bir-
tokolják az igazságot, az üdvösséget és 
az új választott nép lettek. Nagyon nem 
jó, hogy az Egyház egyetemes küldetése, 
a katolicitás elferdült. Ebben az értelem-
ben Boulad atya véleménye szerint az 
Egyház történetében igazán csak két 
„egyetemes” zsinat volt, az első és az 
utolsó. A jeruzsálemi zsinat, amikor 
mindenki, a pogányok előtt is megnyi-
tották az utat az Egyházba – véli a jezsu-
ita szerzetes –, és a II. vatikáni zsinat, 
amikor újra mindenki felé, a nem ke-
resztények, az ateisták, a laikusok felé is 
kinyílt az Egyház, és megláthattuk, hogy 
a Szentlélek sokkal szélesebben fúj, 
mint gondolnánk. A II. vatikáni zsinat a 
globalizáció keresztény értelmezése, de 
még csak nagyon az elején tartunk, hogy 
az Egyház felvegye a zsinat ritmusát. 

Hogy a világ végső soron egy hely, 
egy emberiség, a 20. században fogal-
mazódott meg, amikor a világháború 
után létrejött a nemzetek szövetsége, 
majd az ENSZ, és számtalan nemzetközi 
szervezet. Megfogalmazta ezt Marshall 
McLuhan a világfalu elméletében, de 
már korábban beszélt róla a nagy tudású 
jezsuita, Teilhard de Chardin is, a 
planetizáció szót használva. Mindannyi-
ukat jóval megelőzte azonban, aki első-
ként felhívta erre a figyelmet, maga Jé-
zus, amikor azt mondta: egymás testvé-
rei vagytok. A globalizáció tehát alapve-
tően nem idegen a kereszténységtől, de a 
mai globalizáció nem ezen az alapon 
nyugszik, megromlott. 

Boulad atya elismerte, nagyon örült, 
amikor az Európai Unió létrejött, hogy a 
sok évszázadig hadban álló nemzetek 



végre békében élnek. Ám most már lát-
ja, hogy létrejött Brüsszel, egy olyan 
központ, amit a láthatatlan kéz, a nem-
zetközi pénzvilág irányít. Brüsszel di-
rektívákat ad, manipulál, kormányokat, 
elnököket támaszt és taszít le pont e tá-
mogatás tudatában. A jezsuita előadó e 
példán és a bankok hitelezési gyakorla-
tán keresztül mutatta be, hogy a sötét-
ség, a sátán mennyire ott munkálkodik a 
globalizáción keresztül. Az iszlám is a 
láthatatlan kéz eszközévé vált e globális 
harcban. A masszív migráció mögött ott 
lapul Európa destabilizálásának terve, és 
ezt a széthullást az iszlamizáción keresz-

tül kívánják megvalósítani. Ugyanakkor 
egyetlen ember meg tudja változtatni a 
világot, ha a félresiklott globalizációt 
helyes irányba tudja állítani, vagyis a 
keresztény eszmény szerintivé formálja 
– fogalmazott Boulad atya. – Ehhez 
azonban a kereszténységnek át kell gon-
dolnia a hitét, és máshogy kell a világ-
hoz szólnia. A történelem egyetlen vég-
pontja az omega, azaz Krisz-tus misztikus 
teste, amely sejtekből épül fel, ezeket a 
sejteket pedig mi, egyes emberek alkot-
juk. A keresztény alapon létrejövő glo-
balizáció ezt építheti fel. 

Forrás: Magyar Kurír 
 
 

A múlt vasárnapi gyűjtés alkalmával 766.600.-forintot kaptunk a szentföldi keresz-
tények javára. Hálásan köszönjük a testvérek nagylelkűségét! 
 
 

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 két hétben a perselyben 
58.250.- Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló családok, idősek megsegítésére fordí-
tottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 
 

Éjszakai keresztútra indulunk a Budai-hegyekbe. Találkozó nagypéntek 
estéjén, április 14-én 23.00 órakor a 11-es busz Nagybányai úti végállomásánál. Ér-
kezés napfelkelte körül a Széll Kálmán térre. Meleg ruhát, kabátot, szerény elemó-
zsiát és jegyet/bérletet érdemes hozni. 
 
 

Április 23-án, az Isteni irgalmasság vasárnapján 16.30-kor Kiss Zsolt orgonahang-
versenye lesz templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 

Kegyelmekben gazdag felkészülést, és áldott, szent Húsvéti ünnepeket kívánunk 

minden kedves olvasónknak! 
 
 

„Amikor néha felkavarodik a múlt, és fáj még a bűnök elmosódott emléke is,  
gondolj erre a kicsi mondatra:  

Nincs, ami jobban hozzákötözne az Úrhoz, mint a megbocsátott bűn.”  
(Szent-Gály Kata: Az imádság útja) 



Templomunk programjai (2017. április 9. – 2017. április 23.): 

GYÓNTATÁS a nagyhéten minden nap  
720-12-ig, és szerdáig 17-20 óráig, csütörtöktől 16-20 óráig lesz. 

Április 9-én, virágvasárnap a 10-es szentmise előtt a quadrumban virágvasárnapi 
körmenet és barkaszentelés lesz a gyerekekkel, majd rögtön utána szentmise. 
Ezen a napon a 18 órai szentmisén a Kapisztrán Kamarakórus énekel 

Április 13-14-15-én, nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton 7.30-kor 
zsolozsmát imádkozunk a templomban.  

Április 13-án és 14-én, nagycsütörtökön és nagypénteken 18 órakor kezdődik a 
szertartás.  

Április 14., nagypéntek szigorú böjti nap. 15.00 órától keresztutat végzünk.  

Április 15-én, nagyszombat estéjén 20.00 órakor kezdődik a Húsvéti vigília. A tűz-
szentelés a templom udvarában lesz, onnan jövünk be a templomba. A feltáma-
dási mise és körmenet után agapéra várjuk a testvéreket a quadrumba.  

Április 16-án, húsvétvasárnap minden mise végén lesz ételszentelés a sekrestyében.  

Április 17-én, húsvéthétfőn hétköznapi miserendet tartunk.  

Április 18-án, kedden a 18.00 órai misében a Kapisztrán Zenekar egykori koncert-
mesteréről, Répássy Györgyiről emlékezünk meg. A szentmise után tanítványai-
ból alakult kamarazenekar ad hangversenyt, közreműködik a Kapisztrán Kórus. 
Mindenkit szeretettel várunk! Részletek a plakátokon.  

Április 20-án, csütörtökön 19.00 órakor lesz a Ferences Esték következő alkalma. 
Ferences lelkülettel a legkisebbek szolgálatában címmel Takács M. Klarissza nő-
vér előadását hallhatjuk.  Mindenkit szeretettel várunk!  

Április 21-én, pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a 7.30-as mise végétől 
a 17.30-kor kezdődő zsolozsmáig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel a 
Szentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található papíron! 

 
 

A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 800 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 

Templomunk tanévi működési rendje: 
Miserend:  H-Szo: 730 és 1800; Elsőpéntek: 730, 1000, és 1800;  

Vas.: 630, 830, 1000, 1100 1230; 1800 és 1930 
Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1730; V: 1730 
Gyóntatás: H-Szo: 720-800, és 1730-1830; Elsőpénteken 720-800, 930-1030, 1730-1830; 

Vas.: 800-1300 és 1730-1830 és 1900-2000 
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. 


