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ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

Mindenszentek napja
halottak napja
November 1-je Mindenszentek ünnepe, Mindenszentek - a katolikus egyházban az összes üdvözült
lélek emléknapja, a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ebből az alkalomból. Az ezt követő halottak napja egyházi ünnepből vált fokozatosan általános népi megemlékezéssé.
Mindenszentekkor azon szentekről emlékeznek
meg, akiknek nincs külön emléknapjuk. A IV. században Szent Efrém szíriai egyházatya és Aranyszájú Szent János már
tudott Mindenszentek
ünnepéről, amelyet május 13-án, illetve a pünkösd utáni első vasárnap
ültek meg. Nyugaton
609-ben jelent meg először, amikor május 13-án
IV. Bonifác pápa a római
Pantheont Szűz Mária és
az összes vértanú tiszteletére szentelte fel.
Az ünnep még a VIII.
században május 13-ról november 1-jére tevődött
át. Később III. Gergely pápa (731-745), a Szent
Péter Bazilika egyik mellékkápolnáját nemcsak
minden vértanú, hanem „a földkerekségen elhalt
minden tökéletes, igaz ember” tiszteletére szentelte. 835-ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely
engedélyével hivatalosan elismerte az új ünnepet,
„Hiszem a testnek feltámadását
bármilyen kisszerű,
szellemtelen,
bűnös a test,
bármennyire reménytelenül
szétomlik a halálban:
hiszem a test
feltámadását!
Te, aki a semmiből alkottad,
szétszálló porából feltámaszthatod

attól kezdve a Mindenszentek az egész katolikus
kereszténység ünnepe lett. Az ünnep fél évszázad
után 2001-ben lett ismét munkaszüneti nap Magyarországon.
A november 2-i halottak napja jóval későbbi eredetű: Szent Odiló clunyi apát 998-ban vezette be
emléknapul a Cluny anyaház alá tartozó minden
bencésházban. Hamarosan a bencés renden kívül is megülték, s a XIV. század elejétől Róma is
átvette. A halottakról,
elhunyt szeretteinkről
való megemlékezés, és
az értük való közbenjárás a purgatórium (tisztítóhely) katolikus hittételén alapszik. Azoknak,
akik Isten kegyelmében
hunytak el, de törlesztendő bűn és büntetés
teher van még lelkükön,
Isten színről-színre látása előtt tisztulniuk kell.
Lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradottaknak,
hogy tehetnek valamit elköltözött szeretteikért
imával, vezekléssel, szentmisével. A kérdés hogy
mindezt reményvesztetten vagy boldog reménységgel tesszük-e. Merjünk a síroknál megállni
azzal a hittel, hogy az ÉLET NEM ZÁRUL LE A
FÖLDI ÉLET HATÁRÁN - VAN TOVÁBB…
semmivé vált szegény testünket:
hiszen mindenható vagy!
Hiszem, hogy
a romlandót romolhatatlanná,
az erőtlent diadalmassá,
a dicstelent dicsőségessé,
az érzékit szellemivé támasztod,
miként szent Fiadat föltámadásában
megmutattad.” (Belon Gellért)
RZs.

Novemberi vigasztaló
az őszidőnek íze még a szánkban
hol a madarak a nyár szépei
a láng-öltözetű égalj hajlatában
a mérhetetlent haj ki méri ki

Az elmúlás gondolata valamennyiünket akarva-akaratlan is – foglalkoztat. Akik meghalnak, mindenkinek mást és mást jelentettek. De
mit is jelent tulajdonképpen az a szó, hogy „meghalni”, és valójában mikor kezdődik el az élet során ez a folyamat? A halál
olyan alapvető folyamat a
természetben, ami nélkül
az élőlények nem létezhetnek, így az ember is, születésétől fogva erre a pályára
kerül. Életünk folyamán
sok-sok halált élünk át, s
az, aki végül meghal bennünk, csak egy a sok ember
közül, akik voltunk életünk során.
Életfeladatnak
kellene tekintsük, hogy a halál
értelmét megtaláljuk, elfogadjuk, és életünkbe beiktassuk.
„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy
bölcs szívhez jussunk” ( Zsolt. 90.12 )
A halálra tekintettel élni, ugyanakkor nem valami örökös szomorúságot jelent, hanem az élet
magasabb értelmének a keresését, azt az örömöt,
hogy a jelent és a jövőt össze tudjuk kapcsolni, a
múló időt az örök élet távlatában látjuk.
A mai társadalom ezzel szemben nem akar
tudni a halálról, és mivel nem tud a halállal mit
kezdeni, fél tőle. Tudatlanok és tapasztalatlanok
vagyunk, tanácstalanul állunk a veszteséggel
szemben. Ügyetlenül küszködünk mindnyájan
– orvos, nővér, családtag, barát – s az utolsó pillanatban gyakran magunkra maradunk. Világunkból - a látványos temetésen kívül – szinte

vigasztalódj visszatér ki elment
s ha mégse marad mit itt hagyott
napra nap hull hóra új hó dermed
zizeg a csend hallván hallhatod
(Gál Sándor)
kivesztek a gyászolás hagyományos közösségi intézményei. Pedig a közösség ereje megmutatkozik
abban is, hogyan tud segíteni, búcsúzni, temetni,
bátorítani a gyászban, szomorkodni, vigasztalni,
ünnepet rendezni, tovább élni. Szép példája ennek a Kamilliánus csoport
tevékenysége, valamint az,
hogy plébániánkon minden évben közös misében
emlékezünk meg az abban
az évben elhunyt testvéreinkről.
Egyéni életünkben, a
bennünket ért veszteségek
kapcsán legyen bátorságunk szembenézni a történtekkel, gyászolni, elvégezni a ránk szabott „gyász
munkát” - ha ez elmarad,
nem csak saját életutunkat,
további sorsunkat, de több
generáció sorsát is befolyásolhatja. Tegyük meg
mindezt annak a biztos tudatában, hogy Isten,
bár nem segít elkerülni a szenvedést, de átsegít
bennünket rajta.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi
sebeiket” (Zsolt.147.3)
Szeretettel ajánlom figyelmébe mindenkinek
Roland Antholzer: Gyász és vigasz (Ethos kiadó,
Budapest, 2001) c. könyvét.
Berényiné Márti
Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod
veszteség volt és pusztulás, fájdalom és bánat,
melyet aligha lehet elviselni. csak most kezdek
rádöbbenni: hogy az életed ajándék volt, s egyre
erősödő szeretet maradt utána (M. Pizer)

EGY A HÓNAP
SZENTJEI KÖZÜL
Árpád-házi Szent Imre herceg (kb. 1007–1031)
Szent István király és Boldog Gizella királyné
másodszülött fiú gyermeke a keresztségben apai
nagyb
nagybátyjától
kapta a
He r ic u s-E mer ic u s
Hen
n
nevet,
amiből magyarosan Imre lett.
A szent Árpád-házi herceg bátyja,
Ottó korai halála
után
trónörökös
le
lett.
Tanítóról szülei
Szent Gellért személyében
gondoskodtak, akitől a hét év szorgalmas tanulás alatt nem csak a középkori iskolafokozatokat
sajátította el, de megtanult latinul és valószínűleg
egy kicsit németül is. Isten - Imre imáit meghallgatva - a legkedvesebb áldozatnak a szüzességet
jelölte meg, amit Imre boldogan ajánlott fel.
A tanulás befejezése után a szülei hitves után
néztek, de a kiválasztott személyét és nemzetiségét nem ismerjük. Szent Imre házasságkötése után
részt vett az ország dolgaiban, ő lett az ország nyugati részein letelepedett ruszok parancsnoka, valamint aktívan részt vett apja hadjárataiban. Egyes
történészek azt is valószínűnek tartják, hogy ő
nyerte meg II. Konrád ellen a győri csatát.
Éjjelente gyakran kilesték, hogy odaadóan
zsoltárokat énekelt, vagy sokáig a feszület előtt
térdepelve imádkozott. Apja neki írta a híres
Intelmeket, melyben a nyugati mintájú királytükröket követve uralkodási tanácsokkal látja el
az ifjú Imre herceget. Szent István az itt írottak
szerint is benne látta életművének folytatóját. Ezt
bizonyítja, hogy 1031-ben királlyá akarta koronáztatni. A koronázási előkészületek közben jött
a fájdalmas hír: Szent Imre herceget vadászat
közben egy vadkan halálra sebezte.
Imréről valószínűleg még apja életében elhíresült szentsége, amelyet a következő évtizedek
csak egyre erősebben tápláltak, így 1083-ban
Szent László király az apát és fiát együtt emelte
oltárra. Tisztelete a mai napig töretlen, örök példaképe a magyarságnak, kiváltképp a magyar
ifjúságnak. Ünnepe: november 5.

Tudod-e?
ki hogyan hal meg?
Az aratóért jön a kaszás,
A házmester beadja a kulcsot,
A molnárt felőrli az élete,
A szabónak elszakad élete fonala,
A pék megeszi kenyere javát,
A kertész a paradicsomba kerül,
A postásnak megnyílik a mennyország kapuja,
Az órásnak üt az utolsó órája,
A kalauz eléri a végállomást,
A prímásnak elszakad a húrja,
A matróz az örök nyugalom tengerére hajózik,
A pénztáros elszámol az élettel,
A búvár örök álomba merül,
A trombitásból kifogy a szusz,
A koldus jobblétre szenderül,
A díjbirkózót maga alá gyűri a halál,
A bérlő örökös otthonra lel,
A boldogtalan megboldogul,
A léghajósnak elszáll a lelke,
A vegetáriánus fűbe harap,
A virágárus alulról szagolja az ibolyát,
A lovász elpatkol,
A papnak harangoznak,
A vadásznak lőttek,
A színésznek legördül a függöny,
A muzsikusnak elhúzzák az utolsó nótáját,
A borbélyt kinyírják,
A kis embereket elteszik láb alól,
A meteorológusnak pedig befellegzett.
„Lám még nyomorában is milyen kifejező, milyen
hajlékony a nyelvünk.” Grétsy László nyelvész
SZÁMODRA, AKI SIRATOD HALOTTAIDAT...
Ha szeretsz engem, nem siratsz! Ha ismernéd
az ég mérhetetlen misztériumát, ahol most élek;
ha tudnád látni és érezni, amit én érzek és látok
ezekben a végtelen távlatokban és abban a fényben, amely mindent betölt és áthat, nem sírnál,
ha szeretsz engem!
A te közénk érkezésed derűs és örömteli várásában élek, így gondolj rám. Küzdelmeid közepette gondolj erre a csodálatos házra, ahol nincs
többé halál, és ahol együtt fogjuk szomjunkat oltani a legtisztább és legteljesebb elragadtatásban,
az öröm és a szeretet kiapadhatatlan forrásából.
Ne sírj többé, ha igazán szeretsz

Progr amok
Mikor?
04. csüt
05. szo.
07. vas.
09. kedd
11. csüt.
13. szo.
14. vas.
16. kedd
18. csüt.
20. sz.
21. vas.

Esemény?

19.00 Kezdő katekumen
18.45 Szentségimádás
Szent Jeromos bibliaóra16.00
Lukács evangéliuma
18.00 Szemlélődő ima
18.45 Cursillo csoport
19.00 Haladó katekumen
18.45 Énekkar
16.00 Fiatal felnőtt csoport
18.00 Életleckék
19.00 Kezdő katekumen
18.45 Zenés Áhítat
11.00 Karitasz gyűjtés

Mikor?

Esemény?

16.00
25. csüt. 19.00
27. szo. 17.00
18.45
28. vas. 11.00

Bibliaóra
Szabadegyetem
Szent Mónika
Zsolozsma és énekkar
Advent első vasárnapja
Családközösség és minist16.00
ráns foglalkozás
30. kedd 16.30 Kamilliánus

Minden héten
hétfő
péntek

14.00 Tű-kör
18.45 Női torna
10.00 II. János Pál Lelki Kör

A Szentmisék időpontjai
MEGTESTESÜLÉS TEMPLOM
vasárnap:

9.00-kor görög katolikus liturgia
11.00-kor ünnepi szentmise
hétköznap: 18.00-kor szentmise
Gyóntatás, lelkibeszélgetés minden szombaton
szentmise után.

JÓZSAI SZENT CSALÁD TEMPLOM
vasárnap:
szerda:

9.00-kor ünnepi szentmise
18.00-kor szentmise

Hívogató
Szeretettel hívjuk mindazokat, akik felelősséget éreznek életük iránt, 25–65 éves korban
vannak és szeretnének részt venni egy 3 napos
összejövetelen, melynek neve: CURSILLO.
A cursillo magyarul a keresztény hitről szóló rövid tanfolyamot jelent.
Időpont:
Férfi: november 11–14.
Női: november 25–28.
A cursillo alkalmat kínál a keresztény hit igazságainak megismerésére. A keresőket a válaszok megtalálásában segíti, míg a hit útján járóknak megerősítést, feltöltődést, hitünk elmélyülését adja.
JELENTKEZÉS és felvilágosítás:
06-30/2198-848 Molnárné Mariann

Én is részt vettem 11 évvel ezelőtt, és még most is
feltörnek bennem annak a 3 napnak az élményei:
a Lélek felszabadulása, az érzelmek tisztasága,
kellemes közérzet, gondtalan órák együtt Jézussal, érdekes személyiségek, megértés, hallhatatlan jókedv, jó légkör, jó emberek társasága, lelki
beszélgetés az atyákkal, felüdült rácsodálkozás az
igazi keresztény világra.
Megértettem, hogy Jézus számít rám is. Miben?
Abban, hogy apostoli munkával segítsek Neki,
hiszen Isten kivétel nélkül minden embert meghívott önmagához, hogy legyen az Ő gyermeke
az isteni élet örököse.
Molnár Józsefné Mariann, munkatárs
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