T Ó C Ó I HA R A N G S Z Ó

A Szent Család Templomból

12. évfolyam 9. szám - az Úr 2011. évének szeptember havában

A boldogabb családokért - 9.
A házasság gyümölcse: a gyermek
A házasság és a család az élet szolgálatában áll: a gyermek a házastársak
szeretetének gyümölcse, akivel kölcsönösen megajándékozzák egymást. Hisszük,
hogy a házastársi szeretet a teremtő Isten művét folytatja a világon, amikor
utódoknak ad életet. A házastársak legyenek ezért készek a gyermekáldás
elfogadására, s bízzanak Istenben, hogy segíteni fogja őket nagylelkű döntésükben.
A II. Vatikáni zsinat szerint a házasságban a hitvesi szerelmi életet és a teljes
életközösséget felelősen kell összehangolni a házasélet termékenységével. A
szülőknek "Isten színe előtt" vállalt felelősségtudattal, "az isteni törvény szerint
tájékozódó lelkiismeretükhöz igazodva" kell eldönteniük, mikor és hány gyermeket
tudnak vállalni, gondoskodva nemcsak világrahozatalukról, hanem fölnevelésükről is.
E tervezésben a házastársaknak figyelembe kell venniük a maguk javát, születendő
gyermekeik érdekeit, az anyagi és a szellemi létfeltételeket és a közjót egyaránt. Saját
szempontjaik mellett azonban el kell fogadniuk az egyház útmutatását is, amely az
isteni törvényt az Evangélium fényénél hiteles módon értelmezi. A felelős
családtervezés nem ad teret az egyéni önkénynek. Az egyházi megnyilatkozások
ismételten hangsúlyozzák, hogy a házasélet két alapvető eleme, a hitvesi szeretet és a
gyermekáldás elválaszthatatlanul összetartozik, s a felelős családtervezésnek e két
szempontot kell összehangolnia.
A gyermekek nevelése, tehát felkészítése a felnőtt életre a szülők elsőrendű
kötelességei, de legnagyobb örömei közé is tartozik. A nevelést elsősorban a család
egész légköre, a szülők életpéldája teszi hatékonnyá. Ahogyan a "mennyei Atya" örök
hűséggel szeret minket, úgy kell a szülőknek is minden körülmények között
szeretniük gyermekeiket: akkor is, ha nem olyannak vagy akkor születtek,
amilyennek, és amikor a szülők remélték; akkor is, ha tragikus fogyatékosságokat
hoztak magukkal az életbe, ha növekedésük nem a szülők által elgondolt módon
halad, esetleg ha tartósan letérnek a jó útról. A szülők a legnagyobb ajándékkal, a
boldog és teljes élet lehetőségével ajándékozzák meg gyermeküket, ha figyelmes és
igényes szeretettel segítik életútjukon, de különösen ennek első szakaszában.
Teljes értékű lehet azonban azoknak a házastársaknak az élete is, akiket Isten
nem ajándékozott meg gyermekkel. Házasságukból messze sugározhat a termékeny
szeretet, a befogadás és az áldozat szelleme. Hiszen a házasságnak nemcsak az
életadás a rendeltetése. Célja az is, hogy a házastársak kölcsönös szerelme
gazdagodjék és érettebbé váljék. Így még akkor is, ha nélkülözniük kell a sok esetben
forrón óhajtott gyermekáldást, a házasság azért teljes életközösség marad, megőrzi
értékét és felbonthatatlanságát.
Tócói Harangszó
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Események templomunkban
Az elmúlt hónapban nem volt keresztelés templomunkban, volt viszont egy
hozzánk tartozó temetés, Halász Imre testvérünket temettük.

Megkezdődött a hitoktatás
A Vörösmartyban az 1-2. osztályosok hittanórája pénteken, ¾4-től fél 5-ig,

a 3-4. osztályosoké pedig csütörtökön ¾4-től fél 5-ig tart.
A Kazinczyban az 1-2. osztályosok hittanórája, pénteken 3 órától ¾4-ig, a
3-4. osztályosoké ¼3-tól 3-ig, az 5-8. osztályosoké csütörtökön 3-tól ¾ 4-ig tart.
A bérmálkozásra készülők csoportjába olyan 7-12. osztályos fiatalokat várunk,
akik eddig folyamatosan részesültek hitoktatásban, vagy az elsőáldozás után legalább
két évet jártak hittanra. A hittanórák szerdán, az esti mise után 1845-1930-ig lesznek a
plébánia hittantermében.

Boldogasszonyunk születés- és névnapja
Bár a szeptember nem Mária hónapja, mint a május, s nem is imádkozunk
naponta rózsafűzért templomainkban, mint októberben, mégis három fontos Máriaünnepet ülünk ekkor: 8-án van Kisboldogasszony, 12-én Mária névünnepe, 15-én
pedig a Fájdalmas Anya napja. Most az első kettőről szeretném néhány
gondolatomat megosztani a Szent Család templom híveivel.
Mennyire fontos ünnep minden ember életében a születésnap és a névnap!
Sokan egész évben ezekre várnak. Születésnapján mindenki úgy érzi, most egyedül ő
a fontos a családban, mindenki neki igyekszik kedveskedni, a névnapot pedig
munkatársai, távolabbi ismerősei is számon tartják. Ezért ünnepelhetjük különös
örömmel égi édesanyánk ezen ünnepeit is. Mária születésének ünnepe, a Szeplőtelen
Fogantatás (dec. 8.) ünnepe után 9 hónappal van. A jeruzsálemi hagyomány a
Betheszda-fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent
Anna tiszteletére templomot építettek ide, s a 7. században már a szírek, a bizánciak
és a rómaiak is szeptember 8-án ünnepelték a születésnapot.
Mária neve a héber Mirjam megfelelője, jelentésével kapcsolatban minden
feltételezés bizonytalan. Tisztelete már a 11. században kimutatható, de külön
ünnepként a 16. század elején jelent meg. Kezdetben Mária névadásának napjaként
ülték a születése (Kisboldogasszony) után különféle dátumokkal. Mivel az
Ószövetségben a leányok névadása nem kötődött külön szertartáshoz (mint a fiúké a
körülmetéléshez), ezért nem tudható, hogy Mária a születése után mely napon kapta
a nevét. A hagyomány szerint ez a nap a születés utáni 4., 7., 10., 14. nap lehetett. Az
egész Egyház számára az ünnepet Boldog XI. Ince pápa (1676-89) rendelte el a török
felett Bécsnél 1683. szeptember 12-én aratott győzelem emlékére.
Szeptember 12-én az egri Szent István Rádió kívánság-műsorát hallgatva
elképedtem, mennyi Máriának kértek névnapi köszöntő dalt. Még a középgeneráció
körében is hihetetlenül népszerű volt nálunk ez a név. Manapság a ritka nevek divatja
talán háttérbe szorította, esetleg különleges alakjai lettek népszerűek (Maya, Marietta
stb.). Én azt hiszem, annál büszkébbek lehetnek, akik Jézus anyjának nevét viselik.
Németh Béláné
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Bemutatunk egy családot - a Lakatos család
Közösségünkbe sok olyan család jár, akik Szabolcsból kerültek ide, közéjük
tarozik a Lakatos család is. A családfő, Gyula újfehértói, felesége, Ica pedig
Pártohára való (ez egy kis település Ajak mellett), Kisvárdára járt postaforgalmi
gimnáziumba. Amikor érettségi után a debreceni 1.sz. postán kezdett el dolgozni,
Gyula pedig Szentendrére járt a katonatiszti főiskolára, felszállt Újfehértón a vonatra
és Debrecenig együtt utaztak, innen az ismeretség. Miután összeházasodtak, Gyulát
Lentibe helyezték, ott éltek 5 és fél évig, legnagyobb lányuk még ott született, utána
kerültek vissza Debrecenbe. Icának kiskorától kezdve fontos volt a hitélet
gyakorlása, az édesanyja mindig vitte litániára, szentmisére, és ő már akkor fogékony
volt ezekre a dolgokra. Sajnos Gyula munkája miatt 1980-ban nem volt, csak polgári
esküvőjük, de nagy öröm számukra, hogy tavaly, a 30. házassági évfordulójukon az
egyházi esküvőre is sor került András atya segítségével. Most már Gyula is egyre
nyitottabb a vallásgyakorlatra, munkája során - a Kovács Busznál dolgozik sofőrként
- minden évben viszi a zarándokokat Máriapócsra, és ez neki is nagy lelki élmény.
Amikor a legkisebb lányuk ovis lett, és többször kellett táppénzre mennie Icának, a
postán ezt nem nézték jó szemmel, így eljött onnan. Néhány évig otthon volt,
közben elvégzett egy szociális gondozó és
szervező tanfolyamot, és végül Pertik
János révén (Isten nyugosztalja), aki a
kislányuk hitoktatója volt, került a Szent
Erzsébet otthonba. 3 éve dolgozik ott, és
nagyon szereti, úgy érzi, hogy megtalálta a
helyét. Mindig is ragaszkodott az
idősekhez és tisztelte őket, és külön öröm
számára, hogy így a munkája közben is
bekapcsolódhat az ott folyó lelki életbe,
szentmisékbe, igeliturgiákba.
Három lányuk van, a legnagyobb, Szilvia már 2003 óta férjnél van, Bökönyben
laknak. Van egy 5 éves kisfiuk, Péter. Szilvi magyar szakos tanárnőként dolgozik, és
ők is rendszeres templomba járók. A középső lány, Lívia még otthon lakik, ő a
könnyűipariban tanult cipőfelsőrész-készítőnek, majd egy szakács-tanfolyamot is
elvégzett, de sajnos nem talál munkát. A legkisebb, Dóra most kezdte a 7. osztályt a
Svetitsben. Bár még most került az intézménybe, jól érzi magát, nem idegen számára
a közeg, hiszen kiskora óta jár hittanra, és vannak barátnői az osztályban.
Szorgalmas, jó tanuló, igyekszik megállni a helyét az új iskolában. Ő volt az egyik első
megkeresztelt templomunkban, a szentelés után nem sokkal, még 1998-ban (a
nővéreit még Pátrohán keresztelték). Nagy élmény volt számára a nyári családos
tábor Bélapátfalván, amin édesanyjával együtt vettek részt, élvezték a kirándulásokat,
a közösségi alkalmakat, és lelkileg is feltöltődtek. Icát, ha kérdezik tőle, hogy hogyan
tudja a munkáját ilyen derűsen, türelemmel végezni, mosolyogva csak azt mondja
"Nem a saját erőmből, fentről kapom" Jó lenne, ha mi is minél többen
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megpróbálnánk nem csak szavainkkal, hanem életünkkel is tanúságot tenni Urunk
szeretetéről.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Szept. 18. (Évk. 25. v.): Kamilliánusok
Okt. 2. (Évk. 27. v.): Pallag család

Szept. 25. (Évk. 26. v.): Ifjúság
Okt. 9. (Évk. 28. v.): Takács család

Egy a hónap szentjei közül: Comporossói Szent Ferenc Mária
Giovanni Croese, amint Ferenc testvért hívták, 1804-ben született a
Ventimiglia melletti Camporossóban. Mivel már nagyon korán segítenie kellett a
paraszti munkában apjának és testvérének, nem járhatott iskolába. Húszévesen
belépett a kapucinus rendbe, és ekkor kapta a Ferenc Mária nevet. Koldulóbarátként
járta Genova utcáit, hogy a testvérek és sok szegény számára összekoldulja az életük
fenntartásához szükségeseket.
Nemsokára egyre több rendkívüli kegyelemadomány nyilvánult meg Ferencen:
jóslatai beteljesedtek, belelátott az emberek lelkébe, közbenjáró imádsága
gyógyulásokat idézett elő. Szent életmódja miatt csak Padre Santo-nak, szent atyának
nevezték. Genova pánikba esett, amikor 1866 augusztusának első napjaiban kitört a
pestis. A kórházak zsúfolásig megteltek, és gazdagon aratott a feketehalál. Ferenc
elhatározta, hogy e szegény emberekért engesztelésül ajánlja életét Istennek. Néhány
nappal később súlyos betegen vitték a betegek cellájába. ,,Isten hív - mondta
környezetének -, engedjétek, hogy hozzá menjek! Készen vagyok, és ezerszeresen
boldognak érzem magam, ha Isten elfogad áldozatul.'' Három nappal ezután hazatért
Istenhez Ferenc testvér, halála után pedig a pestis nem szedett több áldozatot.

Szép gondolat
Amikor valaki megtalálja az útját, nem szabad félnie. Elég bátornak kell lennie
hozzá, hogy rossz lépéseket tegyen. A csalódás, a vereség, a csüggedés mind-mind
Isten eszköze, hogy általuk megmutassa nekünk az utat.
Paulo Coelho

Gyermekeinknek - egy kis feladat
A múlt havi rejtvény megoldása: Keresztség
Mózes öt könyve
Biblia első könyve idegen szóval
Édenkert
Bűnös „torony”
Egyik ősatya
Ősatya idegen szóval
Kinek az előképe Izsák?
Eredeti bűn más szóval

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
- Na, Pistike, hogy tetszett az első nap az iskolában?
- Hát nem nagyon: olvasni még nem tudok, beszélgetni meg nem hagytak...

