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Alapgondolat
Boldogok? – feltűnt, hogy Jézus többes számban beszél? Egyik legkedvesebb
evangéliumi rész számomra a boldogság mondások. Jézus egyik alkalommal
hétszer mindenkit boldognak nevez, és nyolcadik alkalommal a körülötte ülő
tanítványait is így nevezi meg.Elhunyt szeretteink boldogok? Én hiszek ebben!
Igen, remélem, hogy azok. Ránk igazak ezek a szavak? Mi boldogok vagyunk?
Köszöntöm Csíkdelne és Csíkpálfalva minden jószándékú emberét. Nehéz
időket élünk. Semmi sem biztos! Egy viszont annál inkább, történjen bármi:
Isten szeret és velünk van.
Kívánom, hogy most, amikor a kezében tartja Lámpásunkat, adjon erőt és
bátorítást ez a néhány írás Mindenszentek ünnepén és elhunyt szeretteinkre
való emlékezés idején.
Csíki Szabolcs plébános
Gondolatok Nagymamáról, Avagy Nagymamához
„Ami van, annak szabad lennie!” Ha a legrövidebb módon szeretném
megfogalmazni, hogy mit jelent számomra elengedni Nagymamámat, akkor
talán ennek a szentignáci lelkiségből ismert elvnek a gyakorlását emelném ki.
Szabad lennie az életnek, és szabad lennie a halálnak is. Szabad lennie a
fájdalomnak, a hiánynak, a szomorúságnak, a sírásnak; de szabad lennie a
békének, mosolynak, örömnek és derűnek is.
Elengedni azt jelenti, hogy tudatosítom és a valós teljességében megélem
mindazt, ami bennem van. Megérezni és megízlelni az érzéseimet. Felfedezni a
gondolataimat és megtenni a vágyottakat. Elsősorban nem megfelelni. Nem
fekete keretbe helyezni az életemet. Szabadnak lenni a gyászban a saját
érzéseimmel, a saját emlékeimmel.
Elengedni valójában azt jelenti, tovább élni nélküle és Vele. Nem eltemetni,
elfeledni, kizárni. Tovább nézni őt a lelki szemeimmel. Felidézni az arcát,
hangját, lényét. Imádkozni érte és vele. Megpróbálni az örökkévalóság

szemüvegén át tekinteni a helyzetet. A sötét sírgödör helyett, a magasba emelni
tekintetemet és a fényben keresni őt a feltámadt Krisztussal együtt.
Hálát adni az együtt töltött időért, megélni a jelent és hinni a jövendőt, a
találkozást, az örökkévalót! Tovább szeretni!
Váncsa Renáta
Veszteségeink feldolgozásáról, a gyász folyamatokról
Mindenszentek ünnepén emlékezünk. Megállunk a hétköznapok sodrásában,
gyertyát gyújtunk, és elcsendesedünk a lángfényénél. Ebben az elcsendesedésben
találkozunk saját belső lelkifolyamatainkkal, érzéseinkkel, emlékeinkkel, melyeket
eltávozott hozzátartozónkkal együtt éltünk át.
A gyász, a veszteség feldolgozás szakaszokban történik. Bár a gyászfolyamat
egyéni történés – ezt fontos hangsúlyozni, mert mindenki a saját lelke működése
szerint gyászol – mégis elkülöníthetőek a gyásznak olyan fázisai, amelyek
ismeretében segíthetünk gyászoló hozzátartozónknak.
Amikor az ember meghallja hozzátartozója halálának a hírét, nehezen tudja
elhinni azt, ami történt. Sokkos állapotba kerülünk.
Tagadás történik ilyenkor a lélekben. Távolítjuk magunktól az eseményeket, mert
túl nehéz, túl fájdalmas szembesülni a tényekkel. A lelkünk védi magát. Ez az első
szakasza a gyásznak. Ebben az állapotban erős érzelmi kitörések vagy akár kívülről
közömbösnek tűnő reakció is felléphet a gyászolóban. Ez a látszólagos közömbösség
valójában a sokk állapotának a jele, az érzelmi bénultság mutatója.
Ezen sokkos időszak után a kontrollált szakasz következik. Ahogy a megnevezés is
sugallja: az ember ráeszmél, hogy milyen sok a tennivaló a haláleset körül, és arra
fókuszál, hogy a temetést megszervezze, az ügyintézést lebonyolítsa. Ilyenkor a sok
tennivaló elterelheti a gondolatokat a halálesetről. A gyász egyéni volta abban is
megnyilvánul ilyenkor, hogy vannak, akik nagyon aktívan bekapcsolódnak a temetés
körüli teendőkbe, mások pedig passzívan, erőtlenül, önbizalom vesztetten tudják
végezni a feladatokat. A temetésen való részvétel nagyon fontos a gyász
szempontjából: segít tudatosítani az elválást, ugyanakkor a környezet támogatását is
megtapasztalhatja a gyászoló.
A temetés utáni időszak a legnehezebb periódus a gyászoló számára. Ez az időszak
a tudatosulás szakasza. Ebben az időszakban fokozatosan valóságossá válik a
veszteség a gyászoló számára, emiatt az érzések szinte elárasztják a gyászolót. A
legkülönbözőbb érzelmeket élheti át a hozzátartozó: dühöt, haragot, tehetetlenségérzést, magányt, szomorúságot, bűntudatot,és ami nagyon gyakori: a kiüresedettségérzését. A tehetetlenség-érzése a halállal szemben nagyon erős. A düh, a harag, amit a
környezetre vetít a gyászoló, voltaképp ezt jelzi. Az érzelmek áradatán túl ﬁzikai
tüneteket is tapasztalhat: torokszorítás, fulladás érzése, izomerő hiánya, a gyomor
összeszűkültségének érzése. A gyász későbbi szakaszában is felléphetnek ﬁzikai
tünetek. Ezek közül néhány: erős szívdobogás-érzés (palpitáció), mellkasi szorítás,
szédülés, fejfájás, alvás zavarok.
Az átdolgozás szakaszában a gyászoló a lelkében átélt érzelmi viharokat

lecsendesedni érzi. A fájdalmas, tolakodó emlékek helyét fokozatosan átveszik a szép
emlékek. Bár még mindig az elhunyt van a gondolatai középpontjában, egyre
enyhébbek az érzelmi és ﬁzikai tünetek. Erősödik az az érzés, hogy ezt a helyzetet
képes feldolgozni.
Az ötödik szakaszban a tudatos emlékezés veszi át a tolakodó emlékképek helyét.
A gyászoló újra tud örülni az életnek anélkül, hogy bűntudata lenne emiatt.
Megtörténik a veszteség feldolgozása, ami nem egyenlő a szeretett személy
elfelejtésével. Az eltávozott belső képként él tovább: a közös emlékekről úgy tud
beszélni a hozzátartozó, hogy már nem érez kilátástalanságot vagy reményvesztettséget. A jövőre irányuló gondolatok, tervek fogalmazódnak meg, valamint
megszűnnek a eddigi testi tünetek.
A gyász szakaszainak ismerete segíthet abban, hogy megértsük gyászoló
hozzátartozónkat, de önmagunk mélyebb megértéséhez is hozzá segíthet. Polcz
Alaine szavaival élve: Alapvetően fontos a gyász munkánál, hogy elfogadjuk saját
eljövendő halálunkat, mint sorsot. Ez lehetővé teszi azt a gondolatot, hogy az
eltávozott is elfogadhatta saját halálát; s ezzel már felszabadul, megközelíthetővé
válik a gyász területe: a halál nem baleset. Bármi legyen is a közvetlen kiváltó oka,
elkerülhetetlen, meg kell történnie, valahogy mindenkinek meg kell halnia.
A halál tényének elfogadásához hozzásegítenek a rítusok. A gyertyagyújtás, a
sírnál elmondott imádság része azon rítusoknak, melyek összekötik bennünk az élethalál-élet körforgását.
Kovács Márta pszichológus, gyásztanácsadó
Mit adott nekem a gyász?
Ezt a kérdést már csak akkor tehetjük fel természetesen magunknak, amikor már
túl vagyunk a gyászfeldolgozáson vagy ennek egy jelentős részén, amikor már
megtanultunk, többé-kevésbé tovább élni az elvesztett személy nélkül.
„Ami nem öl meg, az erőt ad”, állítja Friedrich Nietzsche német ﬁlozófus. Ma már
közhellyé vált a fenti mondat, ami nem öl meg, az megerősít fordításban. Eszerint
jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy mit kaphatunk a veszteségeinkből, gyászunk mit
adhat nekünk?
Nekem a gyászom értékeket adott, pontosabban értékekre mutatott rá, amelyek
mellett azelőtt elmentem. Teljes mértékben átrendezte az értékrendszeremet.
Megtanított örülni minden kis dolognak, annak, hogy még itt lehetek és megannyi
kegyelmet sorolhatnék fel ide.
Megértést adott, nyitott szívet az azonos helyzetben lévő emberek iránt. Előtte
nem tudtam még felfogni sem, nemhogy átérezni azt, hogy mit jelent az „őszinte
részvétem” kifejezés.
A veszteség által kaptam új élethelyzetet, amelynek eleget kellett tennem, tehát
akár kihívásnak is nevezhetjük a változás által előidézett új szerepeket.Űrt is kaptam
az életbe a veszteséggel, kérdés, hogy kinek engedjük meg betölteni ezt. Hogyha a
Jóistent engedjük be a saját ürességünkbe, Ő életet ad, új életet és végül újra békét.

Végül, talán ami a legfontosabb folyamatos feladatot kaptam, mert minden újhoz
hozzászokni nehéz. Sok mindent nem értünk csak el kell fogadnunk és bíznunk, nem
is kell már választ keressünk, nem is kell mindent tudjunk, de hogy a felszínen
maradhassunk, igen meg kell vívnunk minden nap a harcot. Mindennapos kemény
munkát kaptam, amelynek a lelke a hit és az Istenbe vetett bizalom, nem a könnyű
élet, de a béke és öröm. Ez az ami érvényes lehet viszont a legideálisabb élethelyzetben
élő emberekre is, amelyeknek látszólag nincsenek, de legbelül lehetnek vívódásaik és
mindenkinek adatik az élete különböző szakaszában kemény harc, amelyet minden
nap Istennel megvívva maradhatunk meg.
Birta Zsuzsanna
Mindenszentek ünnepén szentmisék és szertarások rendje:
Ż Pálfalva:
0900 órától szentségimádás, 0930 órától szentmise, melyet közösségünkért ajánlunk
30
00
fel. 14 órától tartjuk imádságunkat a temetőben, elhunyt szeretteinkért, előtte 14
órától a sírok megáldása lesz.

Delne:
30
00
10 órától szentségimádás, 11 órától szentmise, melyet néhai gondnokunkért
Kovács-Nagy Ferenc és Irén testvéreink lelkiüdvéért ajánlunk fel.
30
Liberát tartunk a Szent János templomnál 15 -tól, az Úrkápolna temetőjében
00
pedig 17 órától, azt követően aki szeretné megáldathatja elhunyt szerettei sírját.
Ż

November hónap folyamán teljes búcsút nyerhetünk a tisztulás
állapotában lévő lelkek javára, ha meglátogatunk egy templomot vagy
temetőt, szentáldozáshoz járulunk és a Szentatya szándékára
imádkozunk egy Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőséget.
Halottak napján szentmiséket ünneplünk:
30
Ż Pálfalván: 09 órától, melyet közösségünk elhunyt tagjaiért ajánlunk fel.
00
Ż Delnén: 11 órától † Nagy Veronka lelkéért.

Szolgálatunk
legyen Isten dicsőségére!
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