TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

13. évfolyam 1. szám - az Úr 2012. évének január havában

XVI. Benedek pápa meghirdette ez év október 12-től 2013. november 24-ig
terjedő időszakban a Hit évét. Célja, hogy hirdessük Krisztust azoknak, akik nem
ismerik, vagy csupán egy történelmi személyiséget látnak benne. Ezen kívül még
teljesebben Istenhez fordulhatunk, megerősíthetjük hitünket, és örömmel hirdethetjük őt
az embereknek. A Hit éve új lendületet adhat a missziónak, és kivezetheti az embereket
abból a sivatagból, amelyben gyakran találják magukat, és elvezetheti őket a Krisztussal
való barátságra.
A Hit éve kezdőnapja a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának napja (1962.10.12.),
mely 50 évvel ezelőtt történt. Ez igen jelentős zsinat volt, mert hosszú távra megjelölte
az Egyház tennivalóit, meghatározta a közösség önazonosságát, és tanúságot tett
küldetéséről a mai világban. Ez utóbbiról külön dokumentum is szól.
Ezt az évet a Zsinat főbb dokumentumainak megismerésére fordítjuk, havonta
áttekintve egyet-egyet. Január az ökumenikus imaalkalmak hónapja, ezért első
dokumentumunk az "Unitatis Redintegratio" kezdetű, amely az ökumenizmusról szól.
Megfogalmazza annak katolikus alapelveit, meghatározza gyakorlatát, valamint
áttekintést ad a keleti és a nyugati különvált egyházakról, egyház jellegű közösségekről.
Az egység Krisztus akarata volt, a megosztottság pedig akadályozza az evangélium
eredményes hirdetését. Az egység emberi vágya megmutatkozik az ökumenikus
mozgalomban. A dokumentum első fejezete az Egyház egy és egységes voltáról ír. Kifejti
Jézus imáját az Egyházért, az apostolok és hívek egységre vonatkozó hivatását, a tanítás,
kormányzás és megszentelés feladatát. A különvált testvérek helyzetét illetően az
ökumenikus mozgalom igyekszik elhárítani azokat az akadályokat, melyek a teljes
közösség útjában állnak.
A második fejezet az ökumenizmus gyakorlatát tekinti át, felhívva a figyelmet sok
részletre. Az egység az egész Egyház gondja. Első feltétele a megújulás, biblikus,
liturgikus, fegyelmi és erkölcsi területeken. Másik feltétele a szív megtérése, az elme
megújulása, önmegtagadás és őszinte szeretet együttese. Harmadik feltétele a
Szentháromság személyeivel való egyesülés. A gyakorlat része egymás mind jobb
megismerése a történelem, lelki élet, istentisztelet és kultúra területén. Ez leginkább a
teológusok, szerzetesek, misszionáriusok és főpásztorok feladata.
A harmadik fejezet a különvált egyházi közösségekről, a keleti és nyugati
szakadásokról szól. Áttekinti azok történetét, fajtáit, értékeit. Értékeli a keleti egyházak
liturgiáját, lelki hagyományait, egyházfegyelmét és jogrendjét. Kiemeli az elszakadt
nyugati egyházi közösségek katolikus egyháztól való különbözőségét. Felhívja a figyelmet
a Szentírás terén szükséges dialógusra, a keresztség szentségére, mint az egység szentségi
kötelékére, valamint a Krisztusba vetett hitből fakadó keresztény életre.
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Végül pedig buzdít a dokumentum az ökumenikus imagyakorlatra, a közös
kezdeményezésekre, és kifejezi reményét, hogy Krisztus imájának kérése lassanként
teljesül. A dokumentum 1964. november 21-én lett véglegesítve és a zsinati atyák által
elfogadva.
Pető István atya

templomunkban
A elmúlt hónapban nem volt keresztelés templomunkban, volt viszont egy
hozzánk tartozó temetés, Leitner Mária testvérünket temettük.
Közösségünk idei farsangi bálját február 18-án tartjuk a Kazinczy Ferenc
iskolában. Jöjjünk minél többen, hívjuk ismerőseinket, barátainkat is, hogy minél
hangulatosabb és közösséget építő lehessen együttlétünk! Szponzorok kereséséhez és
tombolatárgyak gyűjtéséhez kérünk segítséget. Belépőjegyek vásárolhatók a sekrestyében
és a helyszínen (felnőtteknek 1000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft,
gyermekeknek 8. osztályig ingyenes).

Projektnap

A

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye debreceni intézménye, a Szent József
Gimnázium és Kollégium egy sikeres nemzetközi pályázat nyomán lehetőséget kapott
arra, hogy a felső évfolyamos diákok között népszerűsítse a természettudományokat,
illetve a projekt-munkára és kreativitásra épülő új oktatási formákat. Az érdeklődő 6-7-8.
évfolyamos lányok és fiúk számára rendhagyó projekt-napot hirdetünk. Érdemes
megismerkedjen ezzel a kiváló lehetőséggel, amely a játékos tanulást és a hasznos
szórakozást ötvözi. Napjainkban nem elegendő a lexikális tudás, jól hasznosítható
gyakorlatias ismeretek is kellenek a sikeres pályakezdéshez. A projektnapon minden
érdeklődő fiatal betekintést nyerhet, hogy milyen új elemekkel gazdagítottuk a
hagyományos képzési rendet.
A projektnap az alábbi választható programokból áll: 1. LEGO-robot
programozás (támogatónk a National Instruments) 2. Komplex természettudományos
kísérleti műhely fizika-kémia-biológia-földrajz tárgyakból (tanulói kísérletek! E
programunkkal meghívást nyertünk Budapestre, az országos hírű EDUCATIO oktatási
kiállításra) 3. Katonai alapismeretek – Hagyományőrző íjászat 4. Projektmódszer az
idegen nyelv oktatásában: angol haladó és olasz kezdő nyelven (az utóbbihoz még nem
kell nyelvismeret) 5. Művészeti képzés: Ikon-festés, linómetszés 6. Médiakommunikáció: digitális filmszerkesztés, kép- és hangfelvétel 7. Kreatív konyha-műhely
– nem csak lányoknak!
A fenti programokra az iskola honlapján, vagy telefonon (52/349-849) lehet
jelentkezni. A projektnap 2012. január 28-án, szombaton lesz. A nem debreceni
jelentkezőket saját településükről busszal hozzuk a Szent József Gimnáziumba, majd
busszal is visszük haza a program végeztével. A buszra való felszállás pontos helyszínét
e-mailben/telefonon adjuk meg 2012. január 25-ig. Jelentkezés: www.szjg.hu, majd a
projektnap gombra kattintva kell az adatokat kitölteni.
A mi iskolánk + a Te sikered = közös jövőnk!
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A napokban temettük el közösségünk egyik alapító tagját, Leitner Máriát. Hosszú,
tevékeny élet volt az övé, amiből néhány fontosabb mozzanatot tudunk csak kiragadni.
1929. november 2-án, Füzesgyarmaton született, 4
gyermekes
római
katolikus
család
legidősebb
gyermekeként. Alsóbb iskoláit Endrődön végezte, kiváló
eredményekkel. Ezután Debrecenben, a Svetits Intézeti
Tanítónőképzőben tanult, volt időszak, hogy szegénységi
indokok miatt magánúton tanult a szülőfalui plébános
segítségével, s csak vizsgázni járt Debrecenbe, ám 1949ben jelesen érettségizett. Ezek után húgával debreceni
albérletbe költöztek, s Debrecenben kerestek munkát.
Mária itt helyezkedett el a Havas Vasvill Műszaki
Nagykereskedelmi Vállalatnál, ahol 42 évet dolgozott,
előbb vállalati statisztikusként, majd sok tanulás után
üzemgazdászként tevékenykedett. Ingyen nem kapott
soha semmit, sőt, munkába állásának első fizetésétől
kezdve ő volt az, aki a városi albérletből is havi rendszerességgel támogatta szüleit.
Katolikus hitét egész életében - még abban a nehéz időszakban is, amikor ez
nagyon nem volt könnyű - vállalta, annak ellenére, hogy voltak emiatt álmatlan időszakai.
Saját családot nem alapított, ám húgához és annak családjához élete végéig
rendszeres kapcsolat és szoros szálak fűzték. Húga gyermekeit sajátjaként szerette,
Magdinak keresztanyja volt. Később Magdi fiának, Daninak is ő lett a kereszt-, majd
bérma-anyja. Neki köszönhető a katolikus keresztény hitben való neveltetésük.
Mária és két keresztgyermeke sok-sok éven át együtt jártak előbb a Szent Családkápolnába, majd -templomba, ahol sok öröme telt keresztfia évekig tartó ministrálásában
és templomi szerepléseiben, farsangi táncok, ünnepi műsorok, ifjúsági zenekari
fellépések alkalmával.
Mária mindig, minden közösségben segítőkész, kitartó, megbízható volt, bármiben
lehetett rá számítani, tőle telhetően bárkinek szívesen segített mindenben. Sok
szomszédjához, volt kollégákhoz, több volt osztálytársához sok évtizedes aktív barátság
fűzte, és újak is körülvették, mikor új helyre költözött - nyitott, kedves, barátságos lénye
vonzotta az embereket. Füzesgyarmati idősödő szüleit folyamatosan támogatta, ottani és
Egerbe költözött öccsei családjával is rendszeresesen tartotta a kapcsolatot.
Egész életére jellemző volt a kultúra, irodalom, színház, zene iránti vágy. Nyitott
volt a világ dolgai iránt, ha a család többi tagjának nem volt ideje naprakészen
tájékozódni minden téren, őrá lehetett számítani. Szeretett utazni is, s fiatalabb korában,
ha keresetéből össze tudta spórolni a pénzt, szívesen vett részt szabadsága alatt
különböző szervezett utakon - abban az időben elsősorban a környező országokba jutott
el, de a hazai szép tájakat is nagy örömmel látogatta.
Az utóbbi években sokat gyengélkedett, vitalitásának apadása szemmel látható tény
lett. Múlt év augusztusában kórházba került, ahol a vizsgálatok után kiderült, hogy
halálos, gyógyíthatatlan betegségben szenved, sok áttéttel, annak visszafordíthatatlan
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stádiumában. Napi szinten szorult gondozásra, segítségre, ügyei intézésére - ezt
unokahúga végezte az édesanyja támogatásával, aki szintén sokat segített. A karácsonyi
ünnepekre egyre komolyabb rosszullétek, fájdalmak gyötörték, gyengesége vészesen
fokozódott, végleg leesett lábáról. December 28-án, néhány napos nehéz küzdelem után
legyőzte a halálos kór. Otthonában, szerettei folyamatos, segítőkész jelenléte mellett érte
a halál. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Jószay Magdolna

Jan. 22. (Évközi 3. vasárnap): Hajdú család
Jan. 29. (Évközi 4. vasárnap): Ifjúság
Febr. 5. (Évközi 5. vasárnap): Asztalos család
Febr. 12. (Évközi 6. vasárnap): Rózsafüzér-társulat

S
236-ban a vértanú Anterus pápa utódaként került Péter székére. A római egyház
papja volt, a hagyomány szerint Rómában is született. Korán kitűnt a vértanúk iránti
tiszteletével és a katakombák körüli szolgálataival. Sok vértanút ő temetett el. Pápasága
az üldözések közti, aránylag békés időszakra esett. Így megszervezte a római egyház
közigazgatását. A politikailag 14 kerületre tagolt várost Fábián pápa 7 egyházi kerületre
osztotta, élükre 1-1 fődiakónust állított, akiknek a hívek gondozására kellett felügyelniük.
Külön figyelmet szentelt a katakombáknak: sok vértanú sírját rendbe hozatta. Egy
zsinatot is összehívott, amely ítélkezett Origenész művei felett. A hagyomány szerint ő
hozatta Rómába Szardínia szigetéről Pontianus pápa maradványait, és Gallia első hét
térítő püspökét szintén ő indította útnak. Decius császár nem nézte jó szemmel a
tevékeny és építő pápát. Szent Ciprián szerint egyszer kijelentette, hogy szívesebben
látna a birodalom területén egy trónkövetelő vetélytársat, mint Rómában Fábián
püspököt. Így 250-ben kiadott üldözési rendelet első áldozatai között Fábián pápa is
vértanú lett. Január 20-án ölték meg, és a Callistus-katakombában temették el. 1969-ig
együtt ünnepeltük Szent Sebestyén vértanúval, mivel azonban az ősi liturgikus könyvek
külön orációval emlékeznek rájuk, 1969 óta ismét külön van az ünnepük.
Liszkócziné Petrik Anita
Örömre kell berendezkedni. Nem szabad félni a teljes örömtől. Ahogy Nietzsche
mondja: "Mély a fájdalom, de az öröm még mélyebb. Az öröm öröklétet kíván, mély,
mély örökkévalóságot!"
(Pilinszky János)

Gyermekeinknek - egy kis feladat
A múlt havi rejtvény megoldása: kivonulás
Mostani feladványunk egy bibliai névrejtvény: „matematikai rajzolatú lószerszám”.

- felnőttnek sem árt
Két skót találkozik: - Voltál vasárnap a templomban? - Persze. - Érdekes, nem vettelek
észre! - Nem csodálom, ugyanis én vittem körbe a perselyt!

