
 
 

 
 

BOLDOG ROMZSA TÓDOR (1911-1947) 
 
 A kárpátaljai Nagybocskón született, a Tisza bal partján, amely 1919-től 
Romániához került, de a család 1915-től a jobb partra költözött. Apja vasúti pályaőr 
volt, nagy- és dédapja görögkatolikus pap. Huszton kitűnően érettségizett. Magyar 
és ruszin anyanyelvén túl tanult latin, francia, orosz és cseh nyelven. Teológiát a 
római német-magyar kollégiumban és a Gregorianán tanult. 1936-ban szentelték, 
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1937-től máramarosi falvakban volt káplán. 1939-től Kárpátalja ismét magyarokhoz 
került, az ungvári szemináriumban lett lelki vezető és filozófiatanár. Dudás Miklós 
hajdúdorogi görögkatolikus püspök szentelte püspökké Ungváron. Papjaival és 
híveivel azok anyanyelvén beszélt. Csöndes ellenállásra buzdított a szovjetek 
törekvése ellen, amely a görögkatolikus egyházat a pravoszláv ortodoxba igyekezett 
beolvasztani. Ezért Hruscsov kérésére Sztálin engedélyezte a püspök likvidálását a 
munkácsi rendőrökre bízva. A lókai templom fölszenteléséről hazafelé tartó püspök 
lovas kocsiját Iványi közelében legázolták, a sebesülteket autókurblival agyba-főbe 
verték. A súlyosan megsérült főpapot kórházba szállították, megműtötték, majd ott 
egy ügynök kuráre-injekcióval megmérgezte, melynek következtében november 1-
ére virradóan meghalt. 4 nap múlva temették el az ungvári katedrális kriptájában. A 
szovjetek a pravoszláv egyháznak átadták a templomot, és a püspök hamvait 
állítólag elvitték onnan. Életrajzírója, Puskás László munkácsi egyházmegyés pap 
találta meg a püspök ereklyéit 1998-ban a(z 1990-ben görögkatolikus egyházhoz 
visszakerült) székesegyház szétvert kriptájában. A budapesti Természettudományi 
Múzeum Embertani Intézetében bevizsgálták és hitelesítették, majd 2003. június 26-
28-án ünnepélyesen vitték vissza Ungvárra hamvait, és a katedrális Szent Kereszt-
oltárába helyezték. Boldoggá avatását a szalézi P. Szőke János és a püspök első 
ikonját 1997-ben festő Puskás László atya intézte. 
 

HALOTTAK NAPJA 
 

 Minden elhunyt hívő közös emléknapja 998 óta, amikor is Odilo cluny apát 
elrendelte az alá tartozó kolostoroknak, hogy tartsanak ünnepélyes megemlékezést 
minden megholtról. Ez hamar el is terjedt a latin egyházban. 
 Már a II. századból is vannak szövegek arról, hogy az emlékezők imádkoztak 
és szentmisét mutattak be a megholtakért. Ennek ószövetségi előzménye a 
Makkabeusok 2. könyve, amely szerint Makkabeus Júdás adományokat gyűjt, hogy 
azokból áldozatot mutassanak be a megholtakért. A római Parentália is ezt igazolja. 
(Szent Péter február 22-i székfoglalási ünnepe már szerepel a 354. évi Depositio 
Martyrumban, amely lezárja a február 13. és 22. közé eső Parentaliának nevezett 
halotti megemlékezéseket.) A kereszténység előtti szokásokat követve kiemelten 
emlékeztek a halottra a temetést követő 3., 7., 30. és 40. napon, valamint az 
évfordulón. Sevillai Szent Izidor 636-ban előírja szerzeteseinek, hogy pünkösdhétfőn 
szentmiseáldozatot ajánljanak föl az elhunytakért. Ez gyorsan elterjedt keleten és 
nyugaton egyaránt. Az igazi áttörést a föntebb már említett cluny rendelet hozta, 
melynek nyomán az összes megholtak közös emlékezete november 2-ára került. 
 A XV. századi valenciai domonkosokra visszamenő hagyomány, hogy e napon 
(nem kötelezően) minden pap három szentmisét mondhat. XIV. Benedek pápa ezt 
lehetővé tette a XVIII. században Spanyolország, Portugália és Latin-Amerika, majd 
1915-től XV. Benedek pápa a világegyház papjainak. Ha november 2-a vasárnapra 
esik, az enapi miseszöveg veendő.  
 Mindenszentek délutánján és halottak napján a virágokkal díszített sírokhoz 
lehet körmenetben vonulni és ott könyörgő ájtatosságokat végezni. Széles körben 
elterjedt a sírokat -az élet jelképeként- szentelt vízzel meghinteni, rajtuk –az 
elhunytak örökkön élő lelke szimbólumaként- gyertyát vagy mécsest gyújtani. 



 

GYÁSZ ÉS EMLÉKEZÉS A HALOTTAKRA 
 

 Rövid földi életünket egy ismeretlen napon lezárja a halál. A jó halál kegyelme 
azt jelenti, hogy úgy éljünk testben, hogy azt a kegyelem állapotában, halálos 
bűnöktől mentesen hagyhassa itt halhatatlan lelkünk. Ezért ajánlatos a havi 
szentgyónás, az esti bűnbánat. A kor előre haladtával testünk megkopik, melyből a 
lélek Istenhez kívánkozik, hogy benne megnyugodjék. Az itt maradottak viszont 
igazán soha nem készülhetnek föl szeretteik halálára akkor sem, ha napról napra 
romlik testi-lelki állapotuk. A gyász és fájdalom idővel nemes emlékezéssé szelídül.  
 

GONDOLATOK AZ ELMÚLÁSRÓL 
  
 Nem akarunk szomorkodni amiatt, hogy elvesztettük őket, inkább hálásak 
vagyunk azért, hogy a mieink voltak és most is hozzánk tartoznak… Aki hazatért az 
Úrhoz, továbbra is tagja marad Isten nagy családjának, csak előrement, hogy mi is 
kövessük. (Szent Jeromos) 

Ha már megtettem, amit tehettem,/ és sötétedni kezd fölöttem,/ csöndesen 
nyugovóra térve/ leülök gyászutam szélére. Megnyugodva várom azt az órát,/ 
melytől a bátrak sose félnek…/ Mikor a halál elérkezik/ és elkezdődik az élet. (Luis 
de Camoes) 

Egy bölcs Istenről azt állítani vétek,/ Hogy ő maga képére teremtett./ Nemes 
valóságot csak azért teremtett,/ hogy a bú és baj közül semmiségre híja,/ S önnön 
leheletét mintegy visszaszíja. (Csokonai Vitéz Mihály: A lélek halhatatlansága.) 
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI OKTÓBER 31-ÉN 
 
1./ Hétfőn, mindenszentek parancsolt főünnepén de. 9 és este 18 órakor 
mondunk szentmisét. 19 órától rövid, zenés áhítaton imádkozunk halottainkért. 
 
2./ Kedden, halottak napján déli 12 és este 18 órakor lesznek szentmisék. 
 
3./ Az anyaszentegyház teljes búcsút engedélyez november 1-jén déltől 2-a éjfélig 
templom-, november 1-től 8-ig pedig temetőlátogatással. Feltételei: szentáldozás, 
ha kell gyónás, a Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség áhítatos elmondása. 
 
4./ A hátsó nagy faperselyen lévő borítékok lapjaira írjátok föl halottaitok nevét, és 
azokat egy tetszőleges miseadománnyal dobjátok a perselybe. Novemberben napi 
egy szentmisét mondunk értük. Külön is jegyeztessetek elő szentmiséket a héten! 
 
5./ Csütörtökön, Borromei Szent Károly napján újra indítjuk a teadélutánokat 
elsőcsütörtökönként a tanteremben, majd a katolikus felnőtt katekéziseket 17 órától.  
 
6./ Első pénteken, Szent Imre herceg ünnepén reggel ½ 8-kor Jézus Szíve-litánia. 
 
7./ Jövő vasárnap de. 9 órakor tartjuk a novemberi szentségimádást litániával zárva. 
E napon kérjük bőkezű támogatásotokat templomunk fönntartására. (Offerát hozni!) 



 

 
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h G +Juhász Sándor és +Ákos fia (4. évf.) É;  18.30 h szentolvasó É                       
ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP: Boldog Romzsa Tódor; október 31. 
8 h    G          Élő Ilona hálaadása 81. születésnapon    É              
9 h    G                Utolsó ünnepélyes rózsafüzér és szentséges litánia  É    
10 h  G                +László és Izabella, vmint élő és +családtagok    É 
12 h  G                +Czinke Zoltán temetése a rákoskerti kápolna kriptájában    É                                                                                     
HÉTFŐ: MINDENSZENTEK; november 1. 
9 h    G                 A Fekete- és a Maslowski-család halottai                                  É 
18 h  G                 +hívek; +Keresztúri Mária É;  19 h ájtatosság halottainkért É-Z 
Kedd 12 h            +Czinke Zoltán férj és édesapa (vasárnap temettük)    É 
          18 h            +hívek                                                                                        K    
Szerda 7 h           +hívek és +Regina                                                                     É                            
Csütörtök 18 h    +Imre báty és +Márta sógornő    É                                                                                      
Péntek 7 h           +hívek; élő Kardos Gábor főorv. É; 7.30 h Jézus Szíve-litánia É   
Szombat 18 h G  +György és Erzsébet szülők                                                      É                                             
ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP: november 7.   
8 h     G                 +hívek; +Hortolányi József                                                        É                                           
9 h     H                         csöndes szentségimádás, majd litánia   É                   
10 h   G                 Pro populo; élő és +családtagok   É   
 
                                       


