„Jöjjetek, és lássátok
Isten műveit, *
csodálatos, amit az
emberekért végbevitt.”
(Zs 65)
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Hogy megszűnjön a fegyverkereskedelem!
P. Nemeshegyi Péter SJ kommentárja
Ferenc pápa 2017. júniusi imaszándékához
Az imaapostolság júniusi imaszándéka: A nemzetek vezetőiért, hogy
tudatosan tegyenek azért, hogy megszűnjön a fegyverkereskedelem, amely
sok ártatlan áldozatba kerül.
A nemzetközi fegyverkereskedelem
napjainkban hatalmas méreteket öltött,
és rohamosan növekszik. E kereskedelem nincs nemzetközileg szabályozva.
Csak az ENSZ ad ki időnként listákat,
melyek megjelölik azokat a helyeket és
országokat, ahová tilos fegyvert szállítani, de ezeket a tilalmakat folyamatosan
kijátsszák a fegyverkereskedők, akik
óriási bevételekre tesznek szert fegyverek eladása által. A fegyverkereskedelem arányairól némi fogalmat alkothatunk abból a tényből, hogy évente az

egész földön 12 milliárd töltényt gyártanak, és adnak el: ez pedig elegendő lenne ahhoz, hogy a föld minden lakosát
kétszer agyonlőjék.
A világ legnagyobb fegyverexportőre
az USA, mely az összexport 33%-áért
felelős. Ezt követi Oroszország, mely a
fegyverexport 20-%-át szolgáltatja. Őket
követik, csökkenő sorrendben, Kína,
Franciaország, Németország, Anglia és
számos kisebb ország, mint például
Horvátország, Szlovákia stb. A legnagyobb fegyver-importőrök India, Kína,
Pakisztán, Törökország, Korea, Szaudi
Arábia, az Egyesült Emírségek, Ausztrália stb.
A világ számos részén dúlnak, sőt
fokozódnak fegyveres összecsapások,
úgyhogy a fegyverek iránti kereslet ál-

landóan növekszik. Folyamatosan dörögnek a fegyverek Szíriában, Jemenben, Kelet Ukrajnában, Törökországban,
Irakban, Afganisztánban, Mianmarban,
Közép-Afrikában, Dél-Szudánban és a
Kongói Demokratikus Köztársaságban.
Szíriában a kormányerők és a felkelők
küzdenek egymással, Jemenben a szunnita Szaudi Arábia és a siita Irán vetélkednek egymással, Közép-Afrikában a
Boko Haram terrorszervezet garázdálkodik, Törökországban az önállóságra
törekvő kurdok ellen folyik a harc stb.
A legális és az illegális fegyverkereskedelem közötti különbséget alig lehet
megállapítani. Világszerte működik több
mint 45 nagy cég, amelyek fegyverkereskedelemmel foglalkoznak, és nem
ritkán az egymással csatázó mindkét fél
számára adnak el fegyvereket. Az sem
ritka, hogy ezek a „halál kufárainak”
nevezett emberek maguk szítják a polgárháborúkat, például Afrikában, hogy
aztán a háborús feleket jó pénzért fegyverekkel lássák el. Például a nemrég az
amerikai titkos rendőrség kezére került
orosz Viktor But éveken át adott el

fegyvereket az Al Kaida terroristáinak,
az afgán talibánoknak és több véres afrikai diktátornak. Ezeket a fegyvereket
bulgáriai, szlovákiai, ukrajnai és kirgizisztáni repülőterekről, az ottani kormányok tudtával és jóváhagyásával szállítják vevőiknek.
A folyamatosan dúló háborúskodások
évről évre számtalan ártatlan embernek,
nőknek, gyermekeknek, öregeknek stb.
okoznak rengeteg szenvedést, és sokak
számára halált. Az emberek között, sajnos, mindig voltak és lesznek veszekedések és érdek-összeütközések, de az
anyagi haszonra éhes nemzetközi fegyverkereskedelem ezeket napjainkban
borzalmas mértékűvé emeli. A világ politikai vezetőinek kell az emberiség e
rákfenéjét megfékezni. Ez bizony
emberfelettifeladat, és ezért kéri a pápa,
hogy buzgón imádkozzunk a mindenható Istenhez, hogy változtassa meg és
világosítsa meg azok szívét és erősítse
meg azok akaratát, akik ezen a borzalmas helyzeten változtatni tudnak.
Forrás: parbeszedhaza.hu

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

Jubiláns házasok megáldása
Május 28-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisére várjuk az idén kerek évfordulót ünneplő házaspárokat. A szentmise végén áldással, majd közös bográcsos
ebéddel, kézműves foglalkozással ünnepeljük az évfordulós házaspárokat.
Kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében vagy az irodában az idén kerek évfordulós házaspárok. A bográcsos ebédre szintén jelentkezni kell a sekrestyében. A határidő: szerda dél.

VeddEgyütt! Termelői Vásár
Plébániánkon ismét megrendezésre kerül a VeddEgyütt! Termelői Vásár. Itt közvetlenül a termelőktől lehet jó minőségű, hazai terméket vásárolni, online rendelést
követően. A választék között szerepel lekvár, szörp, méz, zöldség, gyümölcs, mák,
dió, húsáruk, savanyúság, Csíki sör, az etyeki Pécseli Pince borai.
A későbbiekben minden hónap 4. szombatjára tervezünk vásárt (következő alkalmak: jún. 24., júl. 22.), ill. a szezonális zöldségekre, gyümölcsökre közben is
lesznek alkalmi vásárok meghirdetve. A tervezhetőséghez kérjük a testvéreket, akik
szívesen rendelnének, hogy egy előzetes igényfelmérés keretében adják meg a
veddegyutt.hu oldalon, mekkora mennyiséget vennének. Előre is köszönjük, mivel
ez nagyban segíti a tervezést, ill. így fogjuk tudni biztosan elérni az érdeklődőket a
vásár részleteivel kapcsolatban.
A vásáron minden elköltött 20 Ft-ból 1-et a kárpátaljai rászorulók étkeztetésére
juttatunk el; az eddigi vásárok jótékonysági jutalékából 63.000 Ft-tal tudtuk támogatni a kárpátaljai rászorulókat a nagyszőlősi plébánián keresztül Magyar Gergely
atya közreműködésével. Hálásan köszönjük minden korábbi vásárlónak, hogy hozzájárultak ehhez!
Információ, rendelés:
https://veddegyutt.hu/portal/#/deliverypoint/join/orszagutiferencesek
Rendelési időszak vége: 2017.05.25. csütörtök 23:59 (termelőnként változhat!)
Rendelések átvételének ideje: 2017.05.27. szombat 9:00-10:00

Mária dicséret Erdélyből
Egészen szép vagy Mária,
Egészen szép vagy Mária.
Eredendő bűnnek szennye nincs tebenned,
Eredendő bűnnek szennye nincs tebenned.
Te Jéruzsálem dícsérsége, te Izrajelnak öröme,
Te ja mü nemzetünknek vagy tisztessége,
Te a bünösöknek pártfogója.
Ó Mária, ó Mária,
Nagyokosságos szent Szűz, nagyhatalmú Szűzanya,
Imádkojzál érettünk, esedejzél érettünk
A mi urunk Jézus Krisztusnál,
A mi urunk Jézus Krisztusnál!
(Lészped, Moldva)

Templomunk programjai (2017. május 21. – 2017. június 4.):
A májusi hétköznapokon – hétfőtől péntekig –
a 18.00 órai szentmisék után litániát imádkozunk Szűz Mária tiszteletére.
Május 24-e, szerda Szűz Mária, Keresztények Segítségének ünnepe.
Május 26-a, péntek Néri Szent Fülöp ünnepe.
Május 27-én, szombaton a 18.00 órai szentmise után zenés Mária-köszöntőt tartunk, közreműködik Ducza Nóra és Nagy László Adrián. Mindenkit szeretettel
várunk.
Május 28-a, vasárnap Urunk mennybemenetele.
Június 1-je, csütörtök Szent Jusztinusz vértanú ünnepe.
Június 2-a, elsőpéntek, 10 órakor is van szentmise.
Június 3-a, szombat Lwanga Szent Károly és társai vértanúk ünnepe.
Június 4-e, Pünkösdvasárnap főünnep.
Június 5-étől, hétfőtől szeptember 3-ig, vasárnapig a nyári miserend lép életbe:
hétköznapokon és szombaton 18 óra helyett 19 órakor lesz a szentmise. Vasárnaponként a 12.30-as szentmise elmarad. Szeptember 4-étől este 18.00 órakor lesz a szentmise.
Júniusban hétfőtől péntekig, 1-jén, és 2-án a 18.00 órai szentmisék után, 5-étől
az 19.00-es szentmisék után Jézus Szíve litániát imádkozunk.
A gyóntatás időpontjai nyáron a következők:
Hétköznap és szombaton 7.20-8.00-ig és 18.30-19.30-ig, elsőpénteken 9.30-10.30-ig
is, vasárnap 8.00-tól 12.00-ig és 17.30-tól 20.00-ig.
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak. Ennek értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnénk eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben
131.635 Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló családok, idősek megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
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.
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

