
Tócói Harangszó  
Kiadó: Fodor András plébános. Szerkesztők: Almási Gábor, Almásiné Németh Katalin 
H-4031. Debrecen, Holló László sétány 1. Tel./Fax: (52) 491-060 
A Harangszó elérhető honlapunkon is: http://szentcsalad.dnyem.hu 

  

Sacramentum ordinis - egyházirend szentsége 12.  
Néhány szó a papi nőtlenségről 2.  (a múlt havi gondolatmenet folytatása) 

Figyelembe kell venni, hogy a vallási önmegtartóztatás, azaz a böjt kontroll 
alatt tartja a test szexuális vágyait is, és kimutatja az Isten iránti szeretetet. Tehát a 
cölibátus, mint böjti forma jó és egészséges dolog. Mindenkinek, aki életét felajánlja 
Istennek azért, hogy Krisztus Testének különleges szolgálatára álljon, annak 
Krisztust kell utánoznia, tehát ki kell, és ki lehet esdenie a kegyelemnek azon 
különleges ajándékait, amellyel ez a böjt megvalósítható, hogy így minél jobban 
végezhesse Krisztus munkáját. A cölibátus böjtje egy fegyelmi szabályzat, amely 
kiemeli a szolgálati hivatalt a hétköznapi világból, hogy még jobban odaszentelhesse 
magát Isten akaratának. Ez a fegyelmi szabályzat az Egyház tekintélye alatt áll, és 
addig fog fennmaradni, amíg annak gyümölcsei láthatóvá teszik Krisztus szolgálatát a 
világban.  

Érdekes, hogy a cölibátust szinte mindig a pálya széléről bírálják. Általában 
azok szemét szúrja, akiknek ez az élet elképzelhetetlennek tűnik. A cölibátust vállaló 
és abban élő papok azonban jól tudják, hogy a cölibátus nem teher (egy házasságot is 
be lehet teherként mutatni), hanem élő tanúskodás a világ előtt, hogy Krisztus 
szolgálata értékesebb mindennél, még az emberi élet olyan csodálatos örömeinél is, 
mint a feleség és a gyermekek. Sokkal, százszor értékesebb (vö. Lk 18,29-30; Mt 
19,29; Mk 10,29-30). És mindezt nem csak Krisztusért vállalja, hanem azért is, hogy 
másokat Krisztushoz vezessen. „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha 
valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13)      Papp László 

 

Események templomunkban  

Az elmúlt hónapban keresztelés nem volt templomunkban, volt viszont egy 
plébániánkhoz tartozó temetés, Lakatos István testvérünket temettük. 

December 24-én éjjel fél 12-kor kezdődik az ifjúság karácsonyi műsora, majd 
az éjféli szentmise. Szombaton, karácsony napján délelőtt 9 órakor tartjuk az ünnepi 
szentmisét. 

December 26-án, karácsony másnapján, Szent Család ünnepén délelőtt fél 11-
kor, püspöki szentmisével ünnepeljük templomunk búcsúját és az egyházmegyei 
Család Éve megnyitóját. Ezen a vasárnapon 9 órakor nem lesz szentmise 
templomunkban. 

Hittanosaink (kicsik és nagyok együtt) december 27-én 10.45-kor indulnak téli 
táborba Egerbe a Nagyállomásról. Vissza 29-én 17 órára érkeznek. 

December 31-én este 6 órakor tartjuk az év végi hálaadást, éjfélkor pedig 
szentségi áldásra várjuk azokat, akik így szeretnék kezdeni az Új Esztendőt. 

 

TTÓÓCCÓÓII  HHAARRAANNGGSSZZÓÓ  
A Szent Család Templomból 
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 2 

2011 a Család Éve 
A család értékeinek felmutatása, intézményének erősítése érdekében a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tematikus évet hirdet, amely a szent család 
ez évi ünnepétől, azaz december 26-tól 2011. december 30-ig tart. Idén így Szent 
Család vasárnapja, templomunk búcsúünnepe még inkább kiemelt esemény lesz 
templomunkban. Közösségünk eddig is nagy hangsúlyt fektetett a családok 
szerepére, programjainkat igyekeztük úgy alakítani, hogy a családokat szólítsuk meg, 
azt hiszem, ebbe a templomba bátran hozhatják a szülők már egész kicsi kortól a 
gyerekeket, nemigen kapnak rosszalló szót az esetleges hangoskodásért. Az előttünk 
álló év még több lehetőséget kínál majd, hogy ezt a vonalat erősítsük. Amennyire 
tehetjük, kapcsolódjunk be a programokba - az országos és a plébániai 
szervezésűekbe egyaránt.  

 

Szabadtéri pásztorjáték az épülő görög katolikus 
templom helyén  

Milyen lehet egy hely, ahol templom épül? Bizonyára érződik rajta a 
jövendőbeli kiteljesedés, ahogy egy fiatal lányban is benne rejlik a későbbi anyaság. 
Egy nemrégiben feltúrt terület egy áruház és néhány betontömb között nem éppen 
ilyen. Vagy mégis? Biztosan lesznek, akik nehezményezik majd, hogy azt a kis darab 
zöldet is elveszítik. Sokan talán egy megszentelt épület közelségét is inkább tehernek 
fogják érezni, mint megnyugvásnak. Mégis, amikor december 19-én hóban, fagyban 
összegyűltünk, senki sem kételkedett benne, hogy ide templomot kell építeni. Sőt, 
lélekben már meg is épült az a templom. A közösség épp úgy vár rá, mint annak 
idején a Szent Család plébániatemplom megépülésére. Éppen úgy tesznek is érte. Az 
élő Betlehemen ez nagyon jól látszott. Nem csak a befektetett energia miatt, amit a 
több tucat szereplő a felkészülésre, szövegtanulásra, próbákra fordított. A kínált 
süteményeknek, meleg teának, forralt bornak is más volt kicsit az íze. Valami titkos 
összetevő volt bennük, amit nem lehet beleírni egy receptkönyvbe sem. Az állatok is 
tudták, hogy mikor kell egyet mekegni, bégetni. Sokan kicsit miattuk is jöttek, hiszen 
egy városi gyereknek nagy élmény egy élő kisbárányt, kiskecskét, csacsit 
megsimogatni. Mindössze a nagy hideg volt zavaró. A legkisebbek hamar átfagytak, 
de a szemfülesebbek a tűz mellé húzódtak melegedni.  

Az új templom a lelkekben megszületett azon a vasárnap estén. Hamarosan 
szemmel láthatóan is állni fog. Csak legyen akkor is olyan szép, mint amilyen azon az 
első estéjén volt. 

 

Betlehemes játék a debreceni javítóintézetben 
,,Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek” Mt 9, 13 

A debreceni javítóintézetben dolgozók tudják, és meggyőződésük, hogy 
munkájuk nem hiábavaló, nem haszontalan. Még akkor is kijelenthető, ha úgy látszik, 
hogy fáradozásuk sikertelen, és nem térül meg gyümölcse. Bizony bennem is sokszor 
felmerült a kétség, látható-e az alagút vége, és ha már az itt munkájukat végzők sem 
hisznek a sikerben, akkor mi lesz azokkal a fiatalokkal, akik ide kerültek. Ne felejtsük 
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el, és ezt ők is jól tudják, hogy jogos büntetésüket töltik a rácsok között. ,,Nem azért 
jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek” (Lk 5,32) Ezért 
szükséges minden olyan kezdeményezés, ami könnyebbé, elviselhetőbbé teheti 
életüket, pláne karácsony közeledtével. A lelki feltöltődésben nagyban kivették 
részüket plébániánk fiataljai, akik többször jártak már a javító falai között, 
előadásaikkal színesítették a monoton hétköznapokat. A karácsonyhoz közelegve 
arra gondoltam, hogy idén görög katolikus testvérek segítségét kérem, akik első 
megkeresésemre azonnal igent mondtak (Maráz Györggyel vettem fel a kapcsolatot, 
és rajta kívül még kilencen szerepeltek). A szereplők közül többen a mi 
templomunkban is megfordulnak egy-egy vasárnapi szentmisén. Betlehemes játékuk, 
nyugodt szívvel mondhatom, óriási sikert aratott. Még meghatóbb volt az előadás 
végén átadott Szentkép, amit az otthonvezető asszony vett át és majd elhelyezésre 
kerül az intézet imatermében. És azért, hogy a fiatalok se maradjanak ki az 
ajándékosztásból, mindenki kapott egy szentképet Jézusról, ami bizony számukra 
nagy kincs. Végül megköszönték a meghívást, és az intézetes fiúknak Áldott Békés 
Karácsonyt kívántak.        Báránkó András 
 

Bemutatunk egy családot: A Szűcs család 
A családok bemutatása során már többször találkoztunk a nyírségi Mérk és 

Vállaj települések nevével, közösségünk több tagja is 
származik a sváb falvak valamelyikéből, melyek erősen 
megtartották a katolikus hagyományokat. A most 
sorra kerülő Szűcs házaspár mindkét tagja mérki, így 
gyermekkoruktól kezdve természetes volt számukra a 
szentmisére járás és a katolikus vallásgyakorlat, amit a 
pap bácsi közvetlen személye csak erősített. 1990-ben 
házasodtak össze, és ’93-ban, amikor a kislányuk 
született, költöztek Debrecenbe. Az édesapa, Gyula a tűzoltóságon dolgozik 
gépjárművezetőként, felesége, Judit gyógy-masszőr. Lányuk, Bogi 11. osztályos, a 
Tóth Árpád Gimnáziumban biológia-kémia tagozaton. Jelenlegi tervei szerint 
orvosnak készül. Szabadidejében olvasni szeret, régebben sportszerűen úszott is, ez a 
középiskola mellett időhiány miatt abbamaradt.  

Debrecenbe kerülve először a Szt. Annára járt a család szentmisére, majd 
templomunk felszentelése óta a hozzánk tartoznak. Bogika már itt volt elsőáldozó, 
bérmálkozó. Ezek az alkalmak szép ünnepei voltak a nagycsaládnak is, akik szintén 
fontosnak tartják a katolikus hagyományokat, a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával 
– mint most, karácsonykor is – hazautaznak, hogy együtt ünnepelhessenek. 
Évközben is gyakran, 2-3 hetente mennek haza, ahogy a munkaidejük beosztása 
engedi. Gyula szeret kertészkedni, Ebesen van egy kertjük, ahová szívesen jár ki, 
illetve otthon szántóföldjük is van, ahol kukoricát, napraforgót, néha kalászosokat is 
termelnek. Szabadidejüket szívesen töltik barátaikkal, ez egy jól összeszokott 
társaság, szinte egy nagycsalád, ahol a gyerekek is tartják a kapcsolatot, nyaralni is 
együtt szoktak. Áldott Karácsonyt kívánunk nekik és minden kedves olvasónknak! 
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A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
December 24. (Éjfél): Báránkó család         December 25. (Karácsony): Kókai család 
December 26. (Szt. Család): Pertik család    Jan 1. (Isten-anya): Mária légió 
Jan.2. (Vízkereszt): Németh család              Jan.9. (Urunk megker.): Ujlakán család 
Jan.16. (Évk. 2. vasárnap): Almási család  
 

Egy a hónap szentjei közül: Szt. I. Szilveszter pápa 
 Római születésű volt, s majdnem huszonkét évig, 314-től 335-ig volt pápa. 
Szilvesztert hitvallóként tisztelték, mivel az utolsó üldözésben, Diocletianus idejében 
állhatatosan megvallotta Krisztust. A felszabadulás első időszakában ugyanis az egész 
birodalom területén az volt a szokás, hogy olyan férfiakat választottak és szenteltek 
püspökké, akik az üldözés idején hitvallók voltak.  
 Szilveszter pápaságának egyik legfontosabb teendője volt az egyházi élet 
megszervezése Rómában. A nagy római templomok építéséről is Szilveszter tárgyalt 
a császári építészekkel. Konstantin ugyanis elrendelte, hogy a Lateráni palota mellé 
építsenek egy nagy bazilikát, amely később a ,,Minden Templomok Anyja'' nevet 
kapta. A pápák egészen a 14. századig ebben a palotában éltek és innen gyakorolták 
pápai hatalmukat. Szilveszter évei alatt készült a Vatikáni-dombon a Szent Péter sírja 
fölötti bazilika. Szent Pál sírja fölé egy kisebb bazilikát kezdtek építeni az ostiai út 
mentén. A Laterántól nem messze pedig megkezdték a Szent Kereszt-bazilika 
építését, amely arra volt hivatva, hogy a jeruzsálemi szent helyek megjelenítője legyen 
Rómában.  
 Szilveszter pápa 335. december 30-án halt meg. A Via Salaria mentén, a 
Priscilla-katakombában temették el.          Petrik János 

Szép gondolat  
 Megtanultam tisztelni az ünnepeket. Az ünnep Isten ajándéka, más, mint a 
többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból kivetkőződve tiszteljük 
önmagunkban az embert. Sajnálom azokat, akik nem tudnak ünnepelni. Az ünnep 
önmagunk fölemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet 
csak ünnepelni, felülemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelmeinken. Csak az 
ünneplőbe öltözött ünneplő ember tudja megérteni annak a kijelentésnek a 
nagyságát, hogy Isten az embert saját képére teremtette.            Wass Albert 

 

Gyermekeinknek- Bibliai találós kérdés  

A múltkori feladvány: Ragadozók otthona. Nem volt épp palota, legfényesebb 
terme. Egyszer mégis a király főembere tölthetett egy éjszakát benne. (az oroszlánok verme, Dániel) 

Az új találós kérdés: Nyél nélkül egy vasdarab, mégis vízen úszik, amikor az Úr 
szolgája Istenében bízik. 

 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 
A pap hittanórán a gyerekeknek a hitről beszél, és arról, hogy aki Jézusban hisz és 
becsületesen él, az majd a Mennybe jut. Végül felteszi a kérdést: 
- Tehát, gyerekek, hová fogunk majd kerülni? - A Mennyországba. 
- És milyennek kell lennünk, hogy odajussunk? - Halottnak. 


