
 
NOVEMBERBEN HALOTTAINKRA EMLÉKEZÜNK 

 
 Késő ősszel már a nappalok egyre rövidülnek, a természet is halódik, amely a 
mi figyelmünket is az elmúlásra irányítja. November első napjaiban, mindenszentek 
és halottak napján a magunk végzete is eszünkbe jut elhunyt szeretteink emlékének 
fölidézésekor. Nagy titok az elkerülhetetlen halál, mint a bűn zsoldja. Krisztus is 
átment rajta, hogy beléphessen Atyja dicsőségébe. Az embert mindig foglalkoztatta 
a halál, melyet kultúránként különbözőképpen dolgozott föl halotti kultuszaiban és 
temetkezési szokásaiban. Most ezekbe pillantunk bele. 
 India. A halottak temetése kasztonként különböző. A kaszton kívülieket a folyó 
mellett hamvasztják el, kasztban följebb haladva az égetés helye távolodik a parttól. 
Gazdag halottak hamvasztásához sok fát használnak föl, a szegények elektromos 
égetőkben végzik. Piros lepellel takarják le a fiatal lányokat, fehérrel a férfiakat és 
aranyszínű lepellel az idősebb nőket. A hordágyat virágokkal díszítik föl, és a hullát 
is szinte teljesen befedik virágokkal. A folyó mentén halotti máglyát készítenek, és 
lábbal dél, azaz a holtak iránya felé helyezik el az elhunytat, hogy arra „mehessen”. 
 Ghána. Egyre nagyobb trend, hogy az emberek ún. fantáziakoporsóba 
temetkeznek, melyek az elhunyt életét hivatottak szimbolizálni. Készült már ezek 
szerint cigarettás doboz, limuzin, repülőgép és sütőtök alakú koporsó is. 
 Kongó. Fekete-Afrika-szerte a meleg, valamint a hűtés hiánya vagy rendkívüli 
költségei miatt a halottakat gyorsan, lehetőleg másnap eltemetik. A halottat a háznál 
ravatalozzák föl és koporsóba helyezve földelik el a temetőben. Negyven napig tart 
a gyász, utána a közvetlen hozzátartozóknak is „el kell engedniük” szerettüket. Ezen 
időn túl a gyászolók már nem élvezik a környezetük respektjét. A sírokat nem 
látogatják és nem díszítik a temetés utáni években.  
 Ausztria. Az osztrák Hallstatt egy tó és egy helység között fekszik, ahol kevés 
volt a temetkezési hely. A 12 év után exhumált hullákból maradt csontokat egy 
kriptába vitték, a koponyákat viszont megőrizték. Ráfestették az elhunyt nevét, egy 
keresztet és egy virágot, majd a kápolnába vitték. 
 Bali. Itt a halált nem tekintik végállomásnak, hanem egy új életszakasz 
nyitányának. Ezért ott a temetés nem egy szomorú megemlékezés, hanem egy 
többnapos rituálé, amelyben a család mellett az egész faluközösség is részt vesz. A 
holttestet egy bambuszból, papírból és szövetből készített emelvényen szállítják a 
halál templomához, a testet pedig a tűz erejével adják vissza az öt elemnek: 
földnek, víznek, levegőnek, tűznek és éternek. Hitük szerint csak így szabadulhat 
meg a lélek, hogy ne zargassa kísértetként a rokonságot. 
 Indonézia. Egyes szigeteken úgy tartják, hogy az elhunyt addig otthon marad, 
amíg a temetést meg nem szervezték. Ez napokig eltarthat. Ezért a halott családja 
körében marad, asztalhoz ültetik, ételt raknak elé úgy tekintve rá, mint egy élő 
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betegre. A temetés látványos és ezért költséges is, sok éven át tudják a kölcsönöket 
visszafizetni. A szertartáson a résztvevők táncolnak, énekelnek és bivalyokat 
áldoznak föl, hogy azok vigyék el a halott ember lelkét a mennybe. 
 Mohamedán temetéseken nincs koporsó, hamvasztás vagy test-konzerválás. 
A hullát lemosdatják, fehér vászonlepedőbe csavarják,arccal Mekka, a muzulmánok 
legszentebb városa felé fektetik a földre, majd szertartás után a férfiak hantolják el. 
 Zsidó temetéseken mindenkit ugyanolyan ruhában temetnek el, mert –
szerintük- a halálban minden ember egyenlő. Az egyenlősdi azonban csak eddig tart 
náluk, mert zsidót csak zsidó temethet el zsidók körében a csak zsidóknak 
fönntartott temetőben. (Micsoda kirekesztés!?) A gyász jeleként az elhunyt 
családtagjai szívük fölött megszaggatják ruhájukat. A testet visszaadják a földnek, 
melyből vétetett. A Tóra előírásai szerint a holttest a legnagyobb tisztelettel veendő 
körül; tilos elégetni, közszemlére tenni, bebalzsamozni. A sírokra köveket, 
kavicsokat helyeznek virágok helyett (mert azok túl gyorsan elhervadnának 
sivatagos élőhelyükön). 
 Mexikó háromezer éves gyakorlata, hogy megőrzik a halottak koponyáját, 
mert az az élet és az újjászületés szimbóluma. Halottak napján virágot és élelmet 
ajánlanak föl a síroknál; aki teheti, énekel és imádkozik. 
 USA. Trendi az öko-temetés: a koporsót könnyen lebomló anyagból készítik, 
vagy a hullát is csak egy ökológiailag lebomló lepelbe csavarva temetik el ún. „zöld” 
temetőbe. Sírkő helyett inkább fát ültetnek a hant fölé. New Orleansban vannak a 
„jazz-temetések”. Ez egy különleges afrikai eredetű lelkigyakorlat, amit az elhunyt 
szerettei és egy jazz-zenekar celebrálnak. A temetési szertartáson gyászdalokat 
játszanak, majd utána hangos, derűs zenére váltva megünneplik a halottat. 
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Robert Sarah (guineai származású kuriális) bíboros határozottan védte az 
egyház szexualitással és a családdal kapcsolatos tanításának tisztaságát az Ifjúsági 
Szinóduson való fölszólalása során. (Ma alig akad ilyen ember, mint ő, aki nem a 
bűnt tolerálja, hanem az erényes utat mutatja meg, vállalva a népszerűtlenséget is.)  



 

 

 A katolikus hírszolgálat részéről (CNS) Cindy Wooden beszámolt arról, hogy 
Sarah kardinális beszédet mondott az október 16-i szinódusi gyűlésen arról, hogy az 
egyháznak „bátran kell hirdetnie a keresztény eszményt, amely megfelel a katolikus 
erkölcsi tanításnak, és nem az igazságot elrejtve fölhígítani azt, hogy bevonzzuk a 
fiatalokat az egyház keblére.” 
 Ez nem szokatlan tett az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa 
részéről, aki az elmúlt években híressé vált a házasságról és a családról szóló 
katolikus tanítás vehemens védelme miatt. A világ minden tájáról érkező egyházi 
vezetők Rómában találkoztak a „Fiatalok, hit és hivatástisztázás” megvitatására. Az 
„LMBTQ” kifejezés munkadokumentumban való szerepeltetése miatt azonban a 
családvédő vezetők vészjelzést adtak le, hogy a szinódust belülről manipulálták, 
vagy a hiteles katolikus tanítással ellentétes pozíciókat mozdítsák elő. Az Ifjúsági 
Szinóduson belüli kisebb csoportok már fölszólították az egyházat, hogy ismerje el a 
„család más formáit”, és fordítson nagyobb figyelmet a homoszexuálisokra és 
azokra a „valóságokra”, amelyekkel szembesülnek, különös tekintettel a 
„házasságra”, a béranyaságra és az örökbefogadásra. 
 Sarah bíbornok elismerte, hogy egyes fiatalok kérték az egyházat, hogy tegye 
érthetővé a tanítását „bizonyos kérdésekben, amelyek különösen közel állnak a 
szívükhöz: az egész világon, és nem csak a szexuális kapcsolatokban megvalósuló 
szabadságról, a szexuális irányultságon alapuló diszkrimináció mentességéről, a 
férfiak és a nők közötti egyenlőségről, a nők egyházon belüli szerepéről szóló 
tanítást.” (Az egyháznak teljesen világos tanítása van mindezekről.) 
 Ugyanakkor a guineai bíboros rámutatott arra is, hogy néhány fiatal azt akarja, 
hogy az egyház tagadja meg saját tanítását, tehát „nemcsak nyílt és előítélet nélküli 
vitát, hanem radikális változást, igazi 180 fokos fordulatot is követelnek az egyháztól 
a tanítás ezen területein.” (Az egyház tanítása Jézustól jön. Azt nincs joga senki 
kedvéért megváltoztatni, mert hamis egyházzá válna. Aki nem fogadja el, miért is 
akar a katolikus egyházhoz tartozni?) 
 Sarah elmondta a szinódusnak, hogy senki sem mondhatja, hogy az egyház 
tanításai nem egyértelműek. Mindazonáltal rámutatott arra, hogy „lehetséges, 
vannak olyan lelkipásztorok, akik nem világosan magyarázzák a tanítást.” 
Hozzátette, hogy ez esetben „a lelkiismeret alapos vizsgálatára” lenne szükség. 
 A CNS szerint a kardinális idézte a „gazdag ifjú” evangéliumi történetét, aki 
megkérdezte Jézustól, hogy mit kell tennie az örök élet megszerzéséhez. Jézus 
válasza nagyon kemény; az ifjúnak el kell adnia mindenét, pénzét pedig szétosztani 
a szegényeknek, és követni őt. „Jézus nem csökkentette az elhívás követelményeit, 
és az egyháznak sem kell.” Sarah megjegyezte, hogy a fiataloknak vannak 
eszményei és céljai, többek között az „igazságosság, a korrupció elleni 
küzdelemben való átláthatóság, és az emberi méltóság tiszteletben tartása” terén. 
 „A fiatalok egészséges idealizmusának alulbecsülése” súlyos hiba, és a 
tisztelet hiányát mutatja –mondta a bíboros. Ez is „lezárja az ajtót a valódi 
növekedés, érés és életszentség folyamata előtt. Ha tiszteletben tartjuk és 
támogatjuk a fiatalok idealizmusát, a társadalom legértékesebb forrásaivá 
válhatnak.” –tette hozzá. Sarah kardinális a katolikus ortodoxia védelmében –a 
liturgiában alkalmazott helyes magatartásban és más kérdésekben- az elmúlt 



 

 

években címlapokra került. A 2015-ben tartott családszinóduson Sarah hathatós 
beszédet mondott, amennyiben kritizálta a nyugat homoszexualitással és 
abortusszal kapcsolatos ideológiáit és az iszlám fanatizmust. A bíboros 
apokaliptikus nyelvezetet használva nevezte meg a család legnagyobb ellenségeit: 
a nyugati szabadság bálványimádása és az iszlám fundamentalizmus kettős 
démoni, végítéletszerű vadállatait. Nemrégiben a bíboros arra figyelmeztetett, hogy 
a nemzeti egyházak részéről az erkölcsi tanításokj közül való szemezgetés 
(válogatás, gör. haireó, ebből jön az eretnek szavunk) szakadáshoz fog vezetni. 
 

NOVEMBERI PROGRAM-ELŐZETES 
 

13-án, kedden este 17 órakor fatimai ájtatosság; 18-án, vasárnap de. 10 órakor 
korális nagymisén (Szt. László-kórus) szentkenet közösségi föladása; 25-én, 
Krisztus Király vasárnapján de. 10 órakor korális nagymise (Krisztus Király-
kórus); 24-én, szombat este 19 órakor szentségimádási óra. 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI november 4-én 

(Évközi 31. vasárnap: Borromei Szent Károly; nov. 4.) 
 

1./ A novemberi szentmiséken megemlékezünk azokról a halottakról, akiknek nevét 
fölírtátok a borítékok lapjaira, és visszaküldtétek a faperselyen keresztül. 
 
2./ Hétfő Szent Imre herceg, péntek pedig a Lateráni-bazilika fölszentelési ünnepe. 
Jövő vasárnap lesz a novemberi nagygyűjtés.                                      (Offerát hozni!) 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h  +hívek; +szülők                                                                               É                          
ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: Borromei Szent Károly; november 4. 
8 h    G              A Mándli- és a Sós-család +tagjai; +hívek      É                                                         
9 h    G              Csapó Márk, Csapó Erik és Liki Zsombor keresztelője   CS       
10 h  G              Pro populo; beteg Boross Péter gyógyulása és az őt műtő            É     
                               két orvos, dr. Benke Kálmán és dr. Pólos Miklós                                                           

Kedd 18 h         +hívek; +György és Erzsébet szülők                                              É                          
Szerda 7 h        +hívek; a Kerekes- és a Kádár-család élő és +tagjai                      É 
      10.45 h        +Balatoni György temetése a Köztemetőben                                 É                 
Csütörtök 18 h +hívek; élő Loósz Lajosné Piroska (96. születésnap)                     É                                                    
Péntek 7 h        +hívek                              CS        
Szombat 18 h   +hívek; a Marton- és a Bakacsi-család élő és +t., +Nagy Sándor   É                                                                                                     
ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP: Tours-i Szent Márton; november 11.  
8 h   G                +hívek; +Móricz Lajosné Mária édesanya                                       É                                   
10 h G                +Pipás Ignácné Matild nagymama és +lánya Márta keresztanya   É                          
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