
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  19:00 Fiatal házasok 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör 

  19:00 Igekör 

Szerda: 19:45 Jegyeskurzus  

Péntek:  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. Hétköznapokon reggel 7-kor lesz szentmise a plébániatemplomban. A 

Magyarok Nagyasszonya Kápolnában újra lesz szentmise keddenként 

délután 5-kor. 

2. A vasárnapi szentmisék meg lesznek tartva a megszokott miserend 

szerint (szombat előesti és vasárnapi misék a Magyarok Nagyasszonya 

Kápolnában és a plébániatemplomban, vasárnapi misék Csemőben és 

Nyársapáton). A miséken a járványügyi előírásokat tartsuk be 

(távolságtartás, maszk viselése, stb.). Kérjük azokat, akik a fél 10-es misére 

szoktak járni, hogy a mise „tehermentesítése végett”, a járványveszély ideje 

alatt lehetőség szerint a többi vasárnapi mise egyikét látogassák.  

3. A húsvéti szentgyónás elvégzésére lesz lehetőség a hét folyamán a 

plébánián, előzetes bejelentkezést követően (szentmiséken egyelőre nem lesz 

gyóntatás). 

4. Május 26-án, kedden Néri Szent Fülöp emléknapja lesz. 

5. Jövő vasárnap Pünkösd főünnepét tartja az Egyház. 
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URUNK MENNYBEMENETELE 

Szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte.  (ApCsel 1,9) 

 „Krisztus mennybemenetele Jézus emberségének végleges 

bemenetelét jelenti Isten mennyei országába.” (KEK 665) Hogyan válthatjuk 

„aprópénzre” ezt a hittitkot saját életünkben? „Jézus Krisztus az Egyház feje, 

előttünk ment be az Atya dicsőséges országába, hogy mi, az ő testének tagjai 

abban a reményben éljünk, hogy egykor örökre együtt leszünk vele.” (KEK 

666) A mennybemenetellel Jézus embersége részesedik Isten hatalmában és 

dicsőségében, és őáltala mi is! Ezért fohászkodik így Istenhez Szent Pál: 

„gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre 

hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a 

szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.” 

(Ef 17-19) A keresztény örökségünk felséges: Isten szeretett gyermekei 

vagyunk, a Szentlélek által bennünk él a feltámadt Krisztus, általa 

megszabadulhatunk bűneinktől, szeretetközösségben élhetünk testvéreinkkel, 

és megkaphatjuk a kenetet, hogy a Lélek erejében tegyünk tanúságot róla, 

úgy, hogy Ő azt jelekkel és csodákkal igazolja. Kérjük tőle, hogy a 

bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelke tárja fel ezt nekünk! 

http://www.cegledplebania.hu/
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Reinkarnáció keresztény szemmel 

 Krisztus feltámadása és mennybemenetele nyomán kiderül 

számunkra, hogy Isten nem tévedésből alkotta a testet, testünk nem 

megvetendő, hanem még azt is megdicsőíti Isten a megváltás nyomán. A 

feltámadás tana ezért összeegyeztethetetlen a lélekvándorlással, ami egyre 

inkább terjed még keresztény körökben is. Engedjetek meg, hogy leközöljek 

egy (megkurtított) értekezést a témáról. 

 „Gárdonyi Géza Isten rabjai c. regényében Jancsi frátert kioktatják a 

dominikánusok a reinkarnáció tanáról. »A keleten járó dominikánusok 

megismerkedtek a keleti filozófiával is. Haza is hozták. Beszélgettek róla. 

Hogy az ember nem test, hanem lélek: a test csak ruha; ha elszakad a ruha, 

újat osztanak a világ-magazinból.« (…) Gárdonyinál a reinkarnációt 

ténylegesen vallotta, egri sírfelirata: »Csak a teste«, azt jelenti, hogy testét 

valóban nem tekintette többnek elszakadt ruhánál; az ember – szerinte – 

kizárólag a lélek. (...) 

 Ezek a nézetek a huszadik század második felében, a New Age 

hullám hatására, széles körben elterjedtté váltak. Emlékszem egy régebbi 

shareware (vagyis: kipróbálás után fizetendő) számítógépes programra, 

amely azzal biztatott regisztrációra (azaz: fizetésre), hogy az kitűnő karmát 

biztosít. Azóta a shareware programok készítői materiálisabb módszerekre 

tértek át (ha nem fizetsz, a program nem hajlandó tovább működni), de 

jellemző, hogy a huszadik század utolsó évtizedében a karmában való hitet 

ennyire általánosnak tekintették. A karma hindu fogalom, az ember 

cselekvését és cselekvése révén kialakult sorsát jelenti. A karma az a teher, 

amelyet az újabb és újabb testben történő újjászületések során föl kell 

dolgoznunk, hogy megszabaduljunk a reinkarnációk körforgásától, a 

szamszárától, és egyesülhessünk Brahmával vagy beléphessünk a vágyaktól 

mentes Nirvánába, a különböző vallási irányzatok tanítása szerint. A 

buddhizmus révén a reinkarnáció tana az egész Távol-Keleten elterjedt. De 

nem kizárólagosan hindu eredetű. (...) 

 Mi Jézus evangéliumában hiszünk, márpedig annak izzó magvához 

tartozik a sürgető felhívás a megtérésre. „Legyetek tehát éberek, mert nem 

tudjátok, mely napon jön el Uratok” (Mt 24,42). Szó sincs arról, hogy 

ráérnénk megtérni egy következő életben. (...) Mint a Zsidó levélben 

olvassuk, „el van határozva, hogy az emberek egyszer meghaljanak, és utána 

következik az ítélet” (Zsid 9,27). Kevés dolog világosabb az evangéliumból, 

mint az, hogy örök sorsunk egyszeri földi életünk során dől el. Az ember 

véglegességre rendelt lény, Isten örök szeretetében kell beteljesednie, és 

megadatott neki a gyönyörű és félelmetes szabadság, hogy 

visszavonhatatlanul döntsön. Egyúttal azonban a véges anyagi világba 

ágyazott lény is, az emberi szellem az anyaghoz van rendelve és testi 

folyamatok igénybevételével hozza meg döntéseit. (...) 

 És most hadd mondjam el, miért vagyok teljesen biztos abban, hogy a 

reinkarnáció lehetetlen. Azért, mert az ember egységes lény. A lelkem én 

vagyok, de a testem is én vagyok. A test nem egyszerűen lakás, amelyből a 

lélek kiköltözik; ha a lélek elhagyja a testet, az ember meghal. Lelki 

funkcióinkhoz szükség van testünkre. Ezzel nem tagadom az ember 

természetfölötti jövőjét, de az a kegyelmi rendhez tartozik, nem a természet 

rendjéhez, s az is a test feltámadásával teljesül be. A merő természet rendje 

szerint az ember lelke, ha nem is semmisülne meg, a halál után nem volna 

képes további cselekvésre, kristályos időtlenségben maradna fenn. Ha 

viszont a lélek újból visszaágyazódik az anyagba, akkor azt a saját testévé 

határozza meg, hiszen az emberi szellem nem veszíti el személyazonosságát. 

(...)  

 A föltámadt test azonosságát nem a molekulák azonossága biztosítja, 

elvégre testünk anyaga már életünkben is állandóan cserélődik, halálunk után 

pedig sok további test anyagává válhat. A föltámadt test azonosságát, mint 

Joseph Ratzinger (...) levezeti, a lélek azonossága biztosítja. A lélek szervezi 

a testet ezzé a testté. Egész egyszerűen ellentmondás, hogy ugyanaz a lélek 

egy másik testben éljen tovább. Ha a lélek ugyanaz, a test is ugyanaz; a 

föltámadás dicsőségét magára öltve is ugyanaz a test marad. A 

lélekvándorlás lehetetlen.  

(Kovács Gábor: Reinkarnáció, a teljes cikk elolvasható a Hagiosz.net 

oldalon) 


