Egyházi gondolatok
(2005. október)

Egyházközségi programok
Hangyaboly játszóház
Október 29-én, szombaton délután 3 órától szeretettel várunk minden játszani vágyó iskolást
a hittanterembe! Aki eljön, kipróbálhatja, milyen ügyesen használja az íjat, készíthet ékszert
különleges gyöngyökb l, szerencsét próbálhat a bibliai labirintus játékban és újra métázhat!
Termények megáldása – október 30-án, vasárnap a fél 8-as szentmise el tt
Mindenszentek ünnepe - november 1. kedd
Liturgiák id)pontjai:
7.30 ünnepi szentmise
14.00 temet)látogatás és sírszentelés (Aki hozzátartozójának sírját szeretné megszenteltetni,
kérjük, a sekrestyében jelezze!)
16.00 megemlékez) szentmise és koszorúzás a II. Világháborús emlékm2nél
Halottak napja - november 2. szerda
7.30 szentmise
Jubiláló házasok hálaadó szentmiséje
Az 5, 10, 15… éve házasságot kötött párok számára idén is lehet)ség nyílik a közös
hálaadásra. Szeretettel várjuk a jubiláló házaspárokat családtagjaikkal együtt november 13-án
vasárnap délután 3 órára hálaadó szentmisére. El)tte gyónási lehet)ség is lesz.
A GYÁSZ
Mindenszentek és halottak napja környékén hív) és hitetlen ellátogat a temet)be. Sokszor
fáradságot és áldozatot nem kímélve az ország más részeib)l, hogy egy-egy szál virágot,
gyertyát helyezzen szeretteinek sírjára. Ilyenkor mindannyian találkozunk a halállal, s lehet
hogy fájdalmas sebek szakadnak fel, s lehet hogy a gyász valamelyik fázisában szenvedünk…
Segítség képen álljon itt Dr. Polcz Alaine - pszichológus, tanatológus néhány gondolata a
gyász szerepér)l:
„A gyermekeinket, mint az özönvíz önti el a halál, és nem tudnak úszni...
Az agresszív filmek nem mutatnak be természetes halált, csak er)szakosat. A gyász
úgyszintén kimarad általában minden film forgatókönyvéb)l. Régebben a hit, a rítusok, a
család, a társadalom is segítette a gyász "kultúráját", míg ma a gyerekeknek fogalmuk sincs
arról, hogy e szó mit is takar. Érdekes statisztika: a gyászolók csoportjában sokkal kevesebb a
megbetegedés, esetleg a halálozás, mint azon emberek körében, akik nem élik meg teljes
valójában a szerettük elvesztését...Nagyon sokan menekülnek a gyász el)l. Az embernek
teljes személyiségét kell a gyászba vinnie. Ha több gyász épül egymásra, az bizonyos fokú
tehetetlenséget eredményez. A gyászolóknak segítenünk kell, de hogy ez hogyan lehetséges,
azt meg kell tanulnunk. A gyász maga, egy külön fejezet, anyag, amit tanulnunk kell,
ismernünk kell.
A GYÁSZ FÁZISAI:
1. sokkos állapot
2. összeszedettség állapota
3. nehéz id szak (kaotikus állapot)
Ezekben az állapotokban az ember lehet agresszív, türelmetlen, kritikus. El)fordulhatnak
sírásrohamok, kialvatlanság, kétségbeesés... Ezeket el kell fogadni, és tudatosítani, hogy ez
így természetes.
4. szembenézés a veszteséggel
Ezzel az ember szembekerül minden születésnapkor, karácsonykor...E fázisban a gyászoló
hallja, látja szerettét, de ezt senkinek sem tudja elmondani (jogosan tartva attól, hogy )rültnek
tartanák... ). És jönnek a tipikus kérdések: "Mit tettem? Mit rontottam el?" Ez a vádlások
kivetítése - megkönnyebbülést jelent. Kés)bb a hozzátartozó rá fog jönni arra, hogy a
szerettének is voltak hibái, mint ahogy magának is...

A szerettünk nem tud eltávozni, ha látja szenvedésünket, mert sajnálni kezd minket. Ha
segítünk neki, akkor õ is, és mi is megszabadulunk...(Ez történhet ima, vagy épp meditáció
által).
A gyászt minden ember másképp éli meg. Mindenkinek foglalkoznia kell vele. A
veszteségeket el kell fogadni! Meg kell tanulni veszteni! Sajnos nagyon sok család esik szét a
gyászban, ennek is a gyász különbféle megélési módozatai az okozói, valamint az, hogy a sok
régebbi probléma is a felszínre kerül. Például, mikor az anya nem érti, hogy a férje miért
dolgozik többet (munkába menekülés), a gyerek nem érti, miért nem foglalkoznak vele
többet... Már a 6 hónapos gyerek is megéli a gyászt...
Egy adat:
Gyermeköngyilkosságban az els) helyen áll Magyarország!
Sok veszteség érte )ket... Ezeket mi okoztuk...”

Mindenszentek - Halottak napja
Mindenszentek és halottak napja november 1-2-a, a halottakra való
emlékezés ünnepe. Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor a néma
könnyekt"l a hangos zokogásig utat törhet magának az emlékezés, a
fájdalom. A novemberi hideg csendben mintha csak megelevenednének
Ady Endre fájóan szép sorai:
Ó hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk,
Dobjuk el a tettet álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk.
/Ady: Halottak napján /

November 1-jén kedden a 16.00 órakor kezdődő szentmise után kerül sor a II.
Világháborús emlékmű megkoszorúzására és a mécsesek elhelyezésére. Szeretettel
várjuk a bordányiakat!
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