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November 1.
MINDENSZENTEK ÜNNEPE
Keleten már 380-ban ünnepelték az összes vértanú napját. Nyugaton IV. Bonifác pápa nevéhez fűződik, aki 609-ben megkapta az összes pogány isten
tiszteletére épült római Pantheont és május 13-án felszentelte Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére.
III. Gergely pápa (731-741) a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek"
emléknapjává tette. IX. Gergely pápa (827-844) helyezte november 1-jére az ünnepet. „A szentek nem
szorulnak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik magasztalásunk. Csupán csak a mi hasznunk származik,
ha róluk megemlékezve tiszteljük őket" - tanítja
Szent Bernát apát.
November 2.
HALOTTAK NAPJA
A cluny-i bencés szerzetesek már a 10. században
ezen a napon emlékeztek meg az Összes megholtakról. A 20. század elejétől adott az Egyház lehetőséget
arra, hogy ezen a napon minden pap három szentmisét végezhessen az elhunytakért. Sok helyen már
Mindenszentek ünnepének estéjén megemlékezést
tartanak a megholtakról. Ezen a napon imádságainkkal és temető látogatásainkkal különféle búcsúkat
nyerhetünk az elhunytak javára. - Szent Ambrus püspök így vigasztal minket, amikor testvérének, Satyrusnak a haláláról ír: „Krisztus nem akart a haláltól
menekülni, és minket sem tudott volna semmi mással jobban megmenteni, mint éppen halálával, így tehát az Ő halála mindenki élete lett".
Forrás: Adoremus
Utolsó gondolatok ...
Milyen gondolattal áll az ember a sír előtt? A budafoki temető ravatalozójának homlokzatán, valamint a „legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István
nagycenki nyughelyének bejáratánál hasonló mondatot olvashatunk: „Voltunk mint ti, lesztek, mint mi.”
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A komor mondat, mely egy alapvető igazságot fogalmaz meg, jól illik a sírkerthez, a sírás helyéhez, ahol
szembesülünk az elmúlás gondolatával.
Halottak napja minden ember számára újra felidézi azt a napot, amikor utolsó útjára kísért egy olyan
hozzátartozót, aki közel állt hozzá. A mai napon egy
kicsit újra átéljük az egykori temetéseket, de ugyanakkor a hívő ember elgondolkodik azokon a reményteli mondatokon, melyeket a mai szentírási szakaszokban hallott.
„Ne szomorkodjatok úgy, mint a többiek, akiknek
nincsen reményük” (Tessz 4,13)
Szent Ágoston megint éles szemmel meglátja a lényeget: Szent Pál „nem egyszerűen azt mondja, ne
bánkódjatok, hanem azt, ne úgy bánkódjatok, mint a
többiek, kiknek nincs reménységük.”
Természetes, hogy szomorkodunk egy szerettünk
elvesztésén, de nem úgy szomorkodunk, mint aki
nem hisz az örök életben. A mi szomorúságunkba a
feltámadás reménye vegyül: ha Jézusban halunk meg,
akkor örökké az Úrral leszünk. A sír előtt állva merjük vigasztalni egymást ezzel a tanítással. Ámen.
Verőcei Gábor
Forrás: internet
Részlet Jób könyvéből (19,1.23-27a):
„És felelt Jób, és ezt mondta: Bárcsak felírnák
szavaimat, vajha könyvbe jegyeznék azokat, vas
íróvesszővel ólomtáblára, vagy vésővel sziklába
metszenék őket! Mert tudom, hogy Megváltóm él,
s a végső napon felkelek a földről; és ismét körülvesz
a bőröm, és saját testemben látom meg Istenemet; én
magam látom meg őt, és önnön szemem nézi őt, és
nem más! E reményem van eltéve keblemben!”
Mindenszentek napján (nov. 1.)
11:00 órától temetői megemlékezés
elhunytjainkra; helyszín: temető, a
ravatalozónál, majd ezt követően –
igény szerint – sírszentelések.
Halottak napján (nov. 2.) szentmisét
tartunk templomunkban 8:30-tól.
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IN MEMORIAM HEGEDŰS ERNŐ
Térkép e táj?
"Ki géppel száll föl, annak térkép e táj." - írta Radnóti
Miklós.
Békeidőben mást is látni... Emlékeim a 70-es évekhez
visznek vissza. A 44-es úton a tiszaugi buszmegállóban várakoztam. Egy zsiguli száguldott el előttem, fék csikorgás,
hátratolatás és volt falumbeli Hegedűs Ernő repülős hadnagy köszönt nekem. "Szervusz, hová utazol? - Kecskemétre - Gyere, elviszünk. Kislányával és barátjával horgászatból tartottak haza.
Telt-múlt az idő, szorgalmával, tehetségével, a talentumokat nem elfecsérelve komoly beosztásba jutott. Szomorú gondolatokkal a szívemben kerékpároztam a falumban.
Az is lehet, hogy egy-két ember mellett úgy elmentem,
hogy észre sem vettem - utólag kérek elnézést. Ő rám köszönt – éppen vadásztársait várta –, megálltam, beszélgetni
kezdtünk, nem vájkált az érzéseimben, de őszintén ODAFIGYELVE érdeklődött. Megettem kenyerem javát, azóta
is utaztam nem keveset, de így önzetlenül, hátsó szándék
nélkül, nagyon kevesektől tapasztalom ezt meg..
Miért írom ezeket a sorokat? Tragikus hirtelen távozása
miatt, mert Ő volt, aki látta településünk lehetőségeit föntről, de lenn is kereste. Úgy volt ember, ahogy nagyon kevesen.
Mi kell egy település felemelkedéséhez? Egy vezető, aki
szereti, aki akar és aki tud is tenni. Egy közösség, aki segíti
ebben. Őbenne az első három megvolt, és bennünk?
Így élsz emlékemben, köszönöm, hogy köztünk voltál!
Halászné Urbán Katalin
Tiszaug
IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ VOLT CSÉPÁN
Idén ismét megrendezésre került Csépán a Tisza menti
régió találkozója. Az időjárás nem volt a legjobb, de úgy
láttam, ez a hangulatot nem rontotta el. Minden gyerek
ügyesen feltalálta magát.
A fiatalok a környező településekről érkeztek, mint
például: Szolnok,
Tószeg, Abony, Tiszaföldvár, Szelevény, stb.
A plébánia pillanatok alatt megtelt
vidám gyerekzsivajjal. Körülbelül
Horváth Klaudia is velünk volt
70-80
résztvevő
volt. Szentségimádással kezdtük a napot majd előadást hallgattak a gyerekek és a felnőttek. Az előadás témája a hivatás volt. Vagyis az, hogy ki hogyan tudja megtalálni a helyét
az életben, Isten segítsége által. Kiscsoportos beszélgetés
követte a előadást, amin a gyerekek és a felnőttek közelebb
kerülhettek a hivatás megértéséhez. Megbeszélhették ta-
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pasztalataikat, megoszthatták véleményüket a témával kapcsolatban. Sok játékkal színesítettük a napot valamint gitáros szentmisével, amin a csépai plébániai gyermekénekkar
néhány tagja segítkezett.
A Tisza menti régió találkozói négyszer kerülnek megrendezésre minden évben, a további találkozókra minden
fiatalt és gyereket szeretettel várunk. Véleményem szerint
jó az, ha a gyerekek és fiatalok találkoznak más életstílussal,
szórakozási lehetőségekkel is, mint amiket a tv-ből látnak
és átvesznek.
Kiss Andrea
A KUNSZENMÁRTONI NAGYTEMPLOM
BÚCSÚJA
2007. november 10. (szombat) 10:00 órától
szentmise a kerület és a környék papjai
számára.
November 11. (vasárnap) 10:00 órától
ünnepi szentmise.
Ünnepi szónok: DR. BALPATAKI BÉLA aranymisés
kanonok.
A szentmise után körmenet.

* * *
Önkéntes egyházi hozzájárulás
Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy a 2007. évre szóló
önkéntes egyházi hozzájárulását (régi nevén: egyházi adó)
lehetőségükhöz mérten, szíveskedjenek befizetni. Az Önök
befizetéséből tudjuk a templomot és a plébániát fenntartani. A Magyar Katolikus Püspöki Kar a nettó jövedelem
1%-ban jelölte meg az éves hozzájárulást. Köszönöm
mindazoknak, akik ezt már megtették és kérem Önöket,
hogy a hátralévő 2 hónapban keressék fel Nádas Józsefnét,
egyházközségünk pénztárosát (Tel.: 329-122) vagy a helyi
Takarékszövetkezet számlaszámára is be lehet fizetni a támogatásukat.
Lédeczi Dénes
plébános
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