T Ó C Ó I HA R A N G S Z Ó

A Szent Család Templomból

12. évfolyam 4. szám - az Úr 2011. évének április havában

A boldogabb családokért - 4.
A család mint társadalmi közösség
A család és a házasság intézménye valamilyen formában minden
társadalomban létezik. A családi kapcsolatok sajátos mikro-világot alkotnak,
meghatározott belső törvényekkel, szokásokkal, hagyományokkal. A "család-világok"
számos viselkedési szabályt tartalmaznak: hogyan kell a családtagoknak egymással
érintkezni, beszélni, együttérzést, olykor ellenvéleményt, indulatokat kinyilvánítani
vagy éppen elrejteni. Az együttélés és az együttműködés összetett
kapcsolatrendszerben valósul meg, amely átsegít a mindennapok nehézségein, erősíti
a kölcsönös alkalmazkodást és szolidaritást, a megkötött szövetségek szilárdságát. A
párkapcsolatból kialakuló család fejlődésében fontos, hogy tagjai mennyire tudják
megérteni egymás szüleinek, rokonságának értékeit, szempontjait és értelmezési
mintáit, s mennyire tudnak és akarnak alkalmazkodni azokhoz. A társas
kapcsolatokat, a közösségi együttélés szabályait minden nemzedéknek újra meg kell
tanulnia. A házasságra lépők ezeket részben családjukból hozzák magukkal, részben
a külvilágból tanulják el.
A család olyan személyes kapcsolatrendszert kínál fel tagjainak, amely lehetővé
teszi önmegvalósításukat, életük személyes kibontakoztatását. A család maga a
kommunikáció: a kölcsönösség, a bizalom, a felelősségvállalás, a leleményes
problémamegoldás elsajátításának legdöntőbb helye. A család alapozza meg a
gyermek helyes önbecsülését, önszeretetét, nevel rá az önismeretre és az
önfegyelemre. Az ember számára olyan minőségű (például fenyegető vagy befogadó)
lesz a világ, amilyennek a családi szocializáció során megismerte, s annyi boldogulási
lehetőséget lát benne a maga számára, amennyit a családja megengedett neki. Az
elsődleges szocializáció révén szerzett tapasztalat nem megváltoztathatatlan ugyan,
de igen mélyen gyökerezik bennünk. Többnyire csak különleges esetekben lehetséges
az emberek "újraszocializációja", a világhoz való viszonyuk és világképük radikális
megváltozása. A családban uralkodó szeretet egyszerre irányítja tagjainak életét,
ösztönzi a szülőket a gyermekvállalásra, erősíti az összetartozás érzését. Megerősíti és
jutalmazza az egymás iránti hűséget és a gyermekgondozás eredményét: az utódok
viszontszeretete jutalmazza meg a szülőket önfeláldozásukért.

Események templomunkban
Az elmúlt hónapban nem volt keresztelés templomunkban, volt viszont két
plébániánkhoz tartozó temetés, Martin András és Oláh Julianna testvéreinket
temettük.
A héten (ápr. 14.) volt plébánosunk, Fodor András atya pappá szentelésének
40. évfordulója. Gratulálunk neki, és kérjük az Úr áldását pályájára a továbbiakban is!
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
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Április 17-én, a virágvasárnapi szentmisében a passiót a Szent József
Gimnázium diákjai éneklik, Dobi Lászlóné vezetésével. Szolgálatukat ezúton is
köszönjük!
Április 21-én, nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor az olajszentelési misén
vehetünk részt a Szent Anna Székesegyházban az egyházmegye papságával együtt,
este 6 órától az utolsó vacsora emlékét ünnepeljük templomunkban, majd együtt
virraszthatunk Jézussal. Nagypénteken nincsen szentmise, 1/2 6-kor keresztúttal
kezdődik a szertartás. A nagyszombati Húsvéti Vigília szertartása - amely keretében
megkereszteljük katekumenünket - este 8-kor kezdődik a templom előtt,
tűzszenteléssel. Húsvéthétfőn este 6 órakor lesz szentmise.
Előre hirdetjük, hogy közösségünk szokásos Családi Napját idén máj.21-én
tartjuk. A program olvasható lesz a hirdetőtáblán és templomunk honlapján. A
szervezéshez bármilyen ötletet, segítséget szívesen fogadunk.

Befogadási szertartás
A Ferences Világi Rend Debreceni Kapisztrán Szent János Közösségében
Befogadási Szertartás zajlott 2011. április 7.- én, csütörtökön. A közösség minden
hónap első csütörtökén tart találkozót, közös imaórát Debrecenben, a Jézus Szíve
Plébánián. Ebben a hónapban a szokottnál is nagyobb volt a készülődés: befogadási
szertartásra gyülekeztek. A közösség tizenegy tagja, fogadalmasa mellett, második éve
hét jelölt is rendszeresen látogatja rendezvényeiket. A jelöltek kérésének eleget téve, a
közösség most kerített sort arra, hogy tagjai közé fogadja hivatalosan is a jelölteket.
Az imaórát követően kezdődött meg a szentmise. Szegedi Kálmán atya, aki a
közösség asszisztenseként segíti munkájukat, a szentmisében szólt a hívekhez a nap
jelentőségéről, a Ferences Világi Rendről. A közösség tagjai, bár nem öltenek
magukra habitust, tevékenységüket világi közösségben végzik, ugyanazzal az
elkötelezettséggel, mint a férfiak első rendjében a szerzetesek és második rendjében
az apáca nővérek. Jézus Krisztus követésében Assisi Szent Ferenc példáját és
tanítását követik. A hivatalos ceremónia végén a közösség minisztere, befogadásuk
jelképeként nyakukba akasztotta rózsafa Tau keresztjüket, a ferencesek keresztjét.
Áncsán József (a hét befogadott egyike)

Az én pápám – internetes emlékkönyv
A május elsején a boldogok sorába lépő II. János Pál pápa negyedszázada
hirdette meg a világ vallási vezetőinek első assisi találkozóját a békéért, a
kiengesztelődésért. Az évforduló alkalmából XVI. Benedek pápa ismét Szent Ferenc
szülővárosába hívja október 27-re a világvallások képviselőit.
II. János Pál boldoggá avatása és az assisi találkozó évfordulójának
közeledtével a ferencesek honlapjukon – ferencesek.hu – emlékkönyvet nyitnak a
húsvétot megelőző nagyhéten. Személyes, ugyanakkor közérdeklődésre számot tartó
vallomásokat, a pápával kapcsolatos emlékek felidézését várják mindazoktól, akik
úgy érzik, életüket gazdagította, tartalmasabbá, szebbé tette a lengyel pápa.
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A 15–20 sornál nem hosszabb közléseket az emlekkonyv@ferencesek.hu
címre kérik. Az értékes tanúságtételeket szerkesztett formában elhelyezik
honlapjukon.
(Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír)

Bemutatjuk katekumenünket
Nagyböjtben a vasárnapi szentmiséken hétről-hétre figyelemmel követhettük
Majnár Rajmund Gáborné testvérünk befogadását közösségünkbe: megkapta a
kereszt jelét, tanúságot tett hitéről,
megosztotta
velünk
gondolatait
választott Bibliai verséről. A húsvéti
vigília
szertartás
keretén
belül,
Nagyszombat éjszaka lesz teljes jogú
tagja az Egyháznak, ekkor részesül a
keresztség, a bérmálás és az Eucharistia
szentségében. Évekig tartó folyamat volt,
amíg Andrea erre az elhatározásra jutott,
ebben többek között szerepet játszott a
kisfia keresztelője 2009 októberében.
Neki mindenképpen vallásos világnézetet akartak átadni (jövőre a Svetits óvodába
fog járni), és hogy ezt ne hiteltelenül tegyék, ez is ösztönözte a katolikus vallás
mélyebb megismerésére és a szentségek felvételére. Andrea így vall a hitéről:
"A keresztény lelkiség legnehezebb kihívását a templom falai között megvallott hit élővé
váltásában látom, hiszen e hit erejét, mélységét az jellemzi leginkább, hogy mindennapi
élethelyzeteinkben, mennyiben vagyunk képesek cselekedetekkel tanúbizonyságot tenni Krisztusról.
Úgy vélem, a cselekvő hit elengedhetetlen követelménye, hogy a lelkiismeretünket állandó vizsgálat
alatt tartva megszabaduljunk a békétlenségtől, amely hol embertársainkkal, hol a fizikai lét
elkerülhetetlen következményeivel állít minket szüntelen harcba. Ez persze hihetetlenül ádáz,
sokszor egy teljes életet igénylő küzdelem én-központú, rosszra hajló természetünkkel. Az alázat
azt is jelenti, hogy nem csupán boldog és kiegyensúlyozott időszakainkban ismerjük fel az isteni
kegyelmet, hanem fájdalmainkban és veszteségeinkben is működni látjuk az igazságot, s ez egyben
kifejezi a hajlandóságot arra, hogy készek vagyunk elhordozni a saját keresztünket, hogy készek
vagyunk felelősséget vállalni tetteinkért és méltósággal szembenézni gyarlóságunk következményeivel.
A kereszténység melletti döntésem hosszú évekig tartó lelki folyamat eredménye. Ez idő alatt
számos istenfelfogással, hittel, filozófiával találkoztam, melyek tiszteletet érdemelnek. Az Istenről
való legteljesebb tanítást azonban élete, működése, halála és feltámadása révén Krisztus adta az
emberiségnek. Megváltó műve oly hatalmas, hogy joggal érezhetjük: sosem leszünk méltók ekkora
ajándékra. Igyekszem lelkiségben fölemelkedni a választásomhoz, bízva, hogy a katolikus
közösséggel való mélyebb ismerkedésem során számos élő példa mutatja majd előttem az utat.
Ezúton köszönöm a támogató, szívélyes fogadtatást."

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Április 17. (Virágv): Pallag család
Április 24. (Húsvét): Gyarmati család
Máj. 1. (Húsvét 2. vasárnapja): Szent Mónika közösség
Máj. 8. (Húsvét 3. vasárnapja): Báránkó család
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Egy a hónap szentjei közül: Ferreri Szent Vince
Ferreri Vince a 15. század egyik leghatalmasabb prédikátora. 1367-ben
belépett a domonkos rendbe. Leridában és Barcelonában tanult, aztán Valenciában
tanított. Nemcsak prédikált, hanem értekezéseket és tanulmányokat is írt. Átérezte,
hogy korában mekkora szükség van az Egyház egységére és az erkölcsök javulására.
1399-ben egy súlyos betegségből csodálatosan fölgyógyul. Ezután kizárólag az
igehirdetésnek élt, prédikációs útjai alatt sok spanyol és francia városban járt,
zsidókat és mohamedánokat térített. Erkölcsi követelményei tudatosan magasak
voltak és a hit dolgában kérlelhetetlen volt, mégis sokan követték, prófétának
tartották. A világ végéről ezt mondta: senki sem ismeri azt a napot és órát. Bűnbánó
lélekkel kell tehát rá várakozni. Az a döntő, hogy megtartsuk az Úr intelmét:
,,Virrasszatok és imádkozzatok!'' Ebben az időszakban a nyugati egyházszakadás
következtében egyszerre több pápa is volt, ezzel kapcsolatban az ibériai királyok
Vince bevonásával tárgyaltak, végül ő hirdette ki az avignoni pápától való elfordulást,
és az egységpápa felé való út megnyílását. Ezek után Vince Normandiába és
Bretagne-be ment, főként mint népmisszionárius. A bretagne-i Vannes-ban 1419ben még megtartotta a nagyböjti beszédeket, majd 1419. április 5-én meghalt. 1455ben III. Callistus pápa avatta szentté.
Liszkócziné Petrik Anita

Szép gondolat
Vannak, akik mindig morognak, mert a rózsáknak töviseik vannak. Én hálás
vagyok, hogy a töviseknek vannak rózsabimbói.
Alphonse Karr

Gyermekeinknek - egy kis feladat
A múlt havi rejtvény megoldása: tavasz
Mennyei Atyánk
Legfontosabb mindenben
Kínszenvedés helye
Kapcsolatunk Istennel
Ezen a vidéken is tanított és gyógyított Jézus
Jézus Krisztus áldozata
A hitetlen apostol
Mennyország másképpen
A második isteni személy
Ebben a folyóban keresztelkedett meg Jézus
A hírvivő angyal

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
A sün egy makacs madár. Csak akkor hajlandó repülni, ha belerúgok.

