
 
 

 
 

MEMENTO MORI! – EMLÉKEZZ A HALÁLRA! 
 

 A mai embernek már bizarr ez a temetői síremléken látható angyalszobor egy 
havilap címoldalán. Pedig ez a művészi ábrázolás nem lehet idegen a keresztény 
kultúrán nevelkedett embereknek, mert abba bizony bele van kalkulálva az elmúlás, 
a halál misztériuma. Az emberi lét kikerülhetetlen velejárója a halál: amint a nap  
fölkel, majd lenyugszik; mi is megszületünk,és meghalunk. A bűn zsoldja lett a halál, 
Isten büntetéseinek betetőzése. Az előző korok minden civilizációja elfogadta a halál 
gondolatát és jól kezelte azt: isteni parancsként eltemette vagy elégette a halottakat, 
síremléket, otthont adott nekik, és mindig hitte, hogy e porladó testek halhatatlan 
lelket hordoztak. Ezért arról is gondoskodni akartak, mint a föltárt sírok bizonyítják. 
Ma viszont még beszélni sem akarunk róla, a gyerekek elől is titkoljuk. Amikor pedig 
elragad közülünk valakit, értetlenül állunk. Pedig Jézus megüzente, hogy van örök 
élet és lesz föltámadás. Erről szól november első két napja is. Higgyünk benne! 
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MINDENSZENTEK 
 

 Minthogy a szentek ünnepei már olyan nagy számban vannak, hogy azokat 
egyenként nem ünnepelhetjük, csak mindenszentekről és az utána következő 
halottak napjáról emlékezünk meg. 
 Mindenszentek ünnepe bizonnyal akkor keletkezett, amikor már javában 
virágoztak a szentek ünnepei, sőt annyira elszaporodtak, hogy már minden 
szentnek nem tudtak külön ünnepet biztosítani. Ezért vetődött föl az eszme, hogy 
közös ünnepet tartsanak a szenteknek. Keleten már a IV. sz. vége felé találkozunk 
az összes vértanúk ünnepével, nyugaton viszont ez az ünnep összefügg a római 
Pantheon, régi pogány templom fölszentelésével. Ezt a kör alakú régi pogány 
templomot Marcus Agrippa római konzul építtette Kr. e. 27-ben, hogy benne az 
összes pogány istenségnek áldozatot mutassanak be. A pogányság megszűntével a 
templomot bezárták. Phokasz görög császár odaajándékozta a templomot IV. 
Bonifác pápának, aki azt keresztény templommá alakíttatta át. A pápa 610. május 
13-án az épületet fölszentelte az összes vértanúk és azok Királynője, a 
Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. Száz évvel később, III. Gergely pápa alatt már 
nem a templom fölszentelését, hanem az összes mártírokat, hitvallókat, szüzeket és 
Szűz Máriát kezdték ünnepelni. IV. Gergely pápa ezek ünneplését november 1-jére 
helyezte. Jámbor Lajos császár 835-től az ünnepet az egész birodalomban 
elterjesztette, és az egész katolikus világ átvette. Mindenszentek főünnepét IV. 
Sixtus pápa nyolcaddal látta el. 
 

HALOTTAK NAPJA 
 

 Szent Odiló cluny apát 998-ban elrendelte, hogy bencés szerzetesei november 
2-án tartsanak megemlékezést a megholtakról. Ez a szokás gyorsan elterjedt a 
szerzetesek között, majd az egész egyházban is. Az egyház ezt megelőzően is 
gyakran megemlékezett a halottakról, de külön napot eddig nem szentelt nekik. XIV. 
Benedek pápa Spanyolországban megengedte, hogy november 2-án minden pap 
három misét mondhasson a megholtakért. Ugyanezen engedélyt XV. Benedek pápa 
1915-ben az egész világegyházra kiterjesztette. 
 

LEGYEN MEG A TE AKARTOD! 
 

 Istenem! Teljesen és fönntartás nélkül kezedbe helyezem magamat. Jólét 
vagy nélkülözés, öröm vagy bánat, barátság vagy egyedüllét, becsület vagy 
megalázás, dicsőség vagy megvetés, kényelem vagy kínlódás, jelenléted, Uram, 
vagy elrejtettséged: minden jó, ha Tőled jön. Te vagy a szeretet és a bölcsesség! 
Mit kívánhatnék ennél többet? Akaratod szerint vezéreltél és dicsőséggel fogadtál. 
Rajtad kívül mim van a mennyben és kit keressek itt a földön? Testem elöregszik, 
lendületem ellankad! De Te, szívem Istene maradsz, és osztályrészem mindörökké. 
Amen. 

 
 



 

 

ÚJ CSALÁDKÉP 
 

 „A homoszexuálisoknak jogukban áll egy család részévé válni. Ők Isten 
gyermekei, és joguk van a családhoz. Senkit sem szabadna megvetni vagy 
megnyomorítani emiatt. Törvényt kellene alkotni a bejegyzett élettársi kapcsolatról 
(amely normális pároknál is bűnnek minősül! –a szerk.). Ilyen módon jogilag is 
védetté válnának. Én kiálltam emellett.”  
 A fönti mondatok Bergolio szájából hangzottak el az életét bemutató 
„Francesco” c. portréfilmben, amelyet október 21-én mutattak be a Római 
Filmfesztiválon. Ahogy arra a Szentszék vonatkozó 2003-ban kiadott instrukciója is 
rámutat, Bergolio szavai konfliktusban állnak az egyház tanításával. 
 Thomas Tobin, Providence megyéspüspöke az alábbi közleményben reagált 
Bergolio homoszexuális élettársi kapcsolatok elismeréséről szóló kijelentéseire:  
 „A pápa (?) kijelentése világosan ellentmond az egyház régóta fönnálló 
tanításának az azonos neműek élettársi kapcsolatáról. Az egyház nem támogathatja 
az objektíve erkölcstelen kapcsolatok elfogadását.” (KV-blog.) 
 

A KATOLIKUS CSALÁDKÉP 
 

 Gerhard Ludwig Müller bíboros (Hittani Kongr. előző prefektusa) nyilatkozata: 
 Nem ismerem pontosan a pápai interjú pontos megfogalmazását, ami mint 
már oly sok esetben, most is kétértelmű, de a hatása végzetes. A katolikus hívek 
(jogosan) ingerültek, az egyház ellenségei úgy érzik, hogy Jézus Krisztus Urunk 
helytartója (már lemondott erről a címéről is –a szerk.) megerősíti azokat, akik Isten 
Fiát elutasítják. Az értelem teológiai és filozófiai érveinek használata helyett az 
érzésekhez folyamodnak, így a hit racionalitását érzelmességgel szorítják sarokba. 
 „Nem olvastátok, hogy Aki kezdettől fogva teremtett, ’férfinak és nőnek alkotta 
őket’? És így szólt: Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik, 
és a kettő egy testté lesz.” (Mt 19, 4-5.) Nincs jog a házassághoz és a családhoz, 
hacsak egy férfi és egy nő Isten által alkotott természetük és lelkiismeretük szerint, 
Isten színe előtt szabadon nem mondják egymásnak: csak te és örökké –amíg a 
halál el nem választ minket. 
 A Tanítóhivatal Isten Igéjét szolgálja, és soha nem áll a kinyilatkoztatás fölött. 
Minden esetben ez az egyház érvényes tanítása az Isten Krisztusban való 
kinyilatkoztatása és az annak alárendelt Tanítóhivatal viszonyáról. Isten akarata 
szerint a törvényes házasságon kívül minden (!) szexuális egyesülés objektíve 
súlyos bűn, függetlenül attól a szubjektív bűntudattól, amelyet csak Isten ismer, és 
akinek megbocsátására mindig rábízhatjuk magunkat. 
 A katolikus egyház katekizmusa világosan megkülönbözteti a lelki gondozást 
és a saját nemük iránt vonzódó személyek iránti személyes figyelmet, valamint a 
házasságon kívüli homoszexuális vagy akár heteroszexuális cselekedetek objektív 
érzékelését, amelyek ellentétesek Isten parancsolatával. „Aki azt mondja, hogy 
őbenne marad, annak úgy is kell élnie, ahogyan ő élt.” (1Jn 2,6.) Isten 
parancsolatának betartása az iránta való szeretet kifejezése és az emberre 
gyakorolt gyógyító hatásának fölismerése. (Péter sziklája.) 
 



 

 

FŐPLÉBÁNIÁNK MINDENSZENTEKI HIRDETÉSEI 
(Évközi 31. vasárnap: Mindenszentek) 

 
1./ Ma. mindenszentek vasárnapra eső parancsolt főünnepén este 18 órakor lesz 
még egy harmadik szentmise is, majd utána rövid zenés ájtatosság a megholtakért. 
 
2./ Hétfőn, halottak napján este 18 órakor ünnepélyes gyászmisén emlékezünk 
főplébániánk összes halottaira. 
 
3./ Az anyaszentegyház teljes búcsút engedélyez –tekintve a járvány-helyzetet- 
egész novemberben temető- illetve templomlátogatással. Föltételei: szentáldozás, 
ha kell, szentgyónás és ájtatos imádság (Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy és 
Dicsőség) a megholtakért. 
 
4./ A hátsó nagy faperselyre kitett borítékok lapjaira fölírt halottaitokért misézünk 
novemberben, ha azokat visszakülditek egy tetszőleges adománnyal a perselyen át. 
 
5./ Szerda Borromei Szent Károly emlékezete, csütörtök Szent Imre herceg ünnepe. 
 
6./ Első pénteken reggel ¾ 7-től szentgyónással és az irgalmasság rózsafüzérével, 
majd ½ 8-tól Jézus Szíve-litániával engeszteljünk.                                

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h +Juhász Sándor és +Ákos fia; 18.30 h Ünn. rózsafüzér és litánia É                                                                                       
ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: MINDENSZENTEK; november 1. 
8 h    G          +hívek; vmint a Fekete- és a Maslowski-család +tagjai         É                      
10 h  G          Pro populo; vmint +Gyurina Zoltán és +anyja Rózsika és +cstagok    É      
18 h  G          Élő Péterfia Csaba és neje Terézia hálaadása 50. ház. évf.-n            É 
19 h  G                            Zenés-imaáhítat a megholtakért                                   OZ          

Hétfő 18 h     +hívek és a tisztítótűzben szenvedő lelkek                                         É 
Kedd 18 h     +hívek; +Margit és Claude                                                                  É            
Szerda 7 h     +Jakab Józsefné Ilona (napi m.); 13.15 h temetése a Köztem.-ben  É                                                                          
Csütörtök 18 h  +hívek; +Imre báty                                                                          É                             
Péntek 7 h     Élő András unoka (23); +hívek;             7.30 h Jézus Szíve-litánia    É                 
Szombat 18 h +hívek; +Móricz Lajosné Mária édesanya                                         É                                                                 
ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP: november 8.  
8 h   G            A Borbás-család élő és +tagjai                                                           É                  
                                                                                                                                                   
10 h G            +hívek; +2 Mária és László                                                                 É           
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