TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

14. évfolyam 1. szám - az Úr 2013. évének január havában

A Hit éve 4. - Hitvallás a Szentek életében - 1. rész
A Hit évében - a Szentatya művét felhasználva - a hit példaképeire tekinthetünk,
akik saját hitüket ápolták, és sokak hitét erősítették fejtegetéseikkel, elmélkedésükkel.
Joseph Ratzinger "Krisztusra tekintve" című könyvéből nézzünk meg néhány részletet!
Számára a hit megismerhető és megérthető nemcsak a Szentírásból, hanem a szentek
példájából, tanításaiból is.
A hit gyökerei felfedezhetők Jézus és a szentek látásában. Jézus Istent közvetlen
közelről ismeri, látja, ezért Ő az igaz közvetítő Isten és ember között. Ő az isteni
valóságot emberként láthatja. Fénye a szentekben tükröződik és róluk sugárzik.
Valamennyi tudomány egymáshoz kapcsolódik, mert egymásra vannak utalva.
Önmagában egyik sem tükrözi a teljességet. A teológia tudománya saját végső okát nem
önállóan "bizonyítja'', mert ez a szentek tudásától függ. Ez a látás a teológiai gondolkodás
vonatkozási pontja. Aquinói Szent Tamás joggal állítja, hogy a hit folyamat, belső út,
amikor azt mondja: "A hit fénye elvezet a látáshoz". Utal erre a folyamatra a szamariai
asszony története. A hit felismeréssé, "tudássá'' lesz a személyes találkozáskor. Szorosan
összefügg változatosan alakuló életünkkel. A hit útját szüntelenül újra kell kezdenünk.
Megérint bennünket a hit valósága, és egy hitben végigjárt élet tapasztalata igazolja, hogy
Jézus a világ Üdvözítője. Az Egyház hite által formált hívőnek gyengeségei ellenére az
élő Isten fényét befogadó ablaknak kell lennie. A hívő hite vonatkozási ponttá válik
ebben az Istentől eltávolodott világban. Ebben mutatkozik meg nagy felelőssége. Így kell
utat mutatnia másoknak.
A Szentatya bevezető gondolatai után elsőként Szent Ágostonra figyelünk. Ő
megérti, hogy hit nélkül nem boldogulhat. Az Egyház szerényen és minden hamisság
nélkül követel hitet bizonyságokkal meg nem támogatott tételeire. Így szól Istenhez ezzel
kapcsolatban: "Gyöngéd és igen irgalmas kezed, Uram, összeigazgatta szívemet. Végig fontoltattad
velem, mennyi temérdek dolgot elhiszek, pedig egyiket sem látom. Ezen elmélkedések fonalán
meggyőztél, hogy nem azok hibáznak, akik hiszek nagy tekintélyű könyveidnek, hanem azok
hibáznak, akik nem hisznek. Szükségünk van a szent Írások gyámolító tekintélyére. Nem adnál a
Szentírásnak olyan kiváló tekintélyt, hacsak azt nem akarnád, hogy éppen e tekintély erejében
higgyünk benned és férkőzzünk hozzád. Világos beszédjével mindenkinek kínálkozik, de egyszersmind
komoly férfiak értelmét is ugyancsak megpróbálja.Tűnődtem ezeken: te segítettél. Sóhajtoztam:
meghallgattál. Ingadoztam: kormányoztál."
Második szentünk Aquinói Tamás. Őt is foglalkoztatta a hit és a tudás viszonya.
Mindkettőt Istentől eredeztette. A tudomány és a hit ugyanahhoz az igazsághoz vezet el,
eltérő módszerrel. A tudomány a teremtett dolgokból indul ki, s ezek vizsgálata során jut
el Istenhez. A teológia Isten vizsgálatára összpontosít, s a kapott kinyilatkoztatást
értelmezi. Ennek felfedezésében támasza a filozófia, mert a hittételek nem mondhatnak
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ellent az értelemnek. Tamás a természetfeletti világot elkülöníti az érzékekkel felfogható
létezőktől. A konkrét létezőkkel kezdi a vizsgálatot. A dolgok sajátosságát a formai ok
határozza meg. Ezért az ész feladata a dolgokban rejlő formákat felfedezni. Ezt a
cselekvő értelem képes megjeleníteni. A lét és a lényeg csak Istenben nem válik szét. Ő
az anyag nélküli tiszta szellem, így örökkévaló és tökéletes. Ő az ember végső célja. Léte
közvetlenül nem adott az ember számára, ezért racionális érvekkel kell igazolni. Szent
Ágostonhoz hasonlóan az okozatból, a teremtett világból kiindulva következtet az okra.
Ahogy a nyíl sem repülhet önmagától fogva a meghatározott irányba, így szükség van
egy olyan lényre, aki kijelöli a célt. Ő Isten. Ne feledjük, hogy ez az értelmi hitkeresés
útja. Ezzel együtt Ágoston és Tamás nagyon sokat imádkozott a személyesen
megszólítható Istenhez. Számunkra is szükség van a racionális gondolkodásra, hitünk
megalapozására és a rendszeres, bennsőséges, személyes imaéletre.
Pető István atya

Események templomunkban
Az elmúlt hónapban sem kereszetelés, sem temetés nem volt
egyházközségünkben.
Február 3-án, Szent Balázs püspökre emlékezve és az ő közbenjárását kérve
Balázs-áldásban részesülhetünk a szentmise után.
Betegek napja: ebben az évben hétfőre esik február 11. Így a betegek szentségének
közösségi kiszolgáltatása február 10-én, vasárnap a 9 órai szentmise közben lesz.
Lelkiségi csoportjaink apostolkodjanak, hogy minél több beteg eljusson erre az
alkalomra.
Itt a farsang, áll a bál!
Közösségünk idei farsangi bálját február 2-án, szombaton tartjuk a Kazinczy
Ferenc iskolában. A program az előző évekhez hasonló: fiatalok nyitótánca, vidám
műsorok, táncház, élőzene. 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).

Telnek az évek – Mi újság a Varga és a Kókai
családban?
A most újra sorra kerülő család régóta hűséges tagja közösségünknek. Varga János és
felesége,
Julika
élete
nagy
részét
Újszentmargitán töltötte, ám János egyeki
származású (s így római katolikus), Julika pedig a
jórészt református Tiszavasváriban nőtt fel, maga
is református. A munkájuk révén kerültek
Margitára, mindketten tanítóként dolgoztak
hosszú
évtizedekig,
János
32
évig
igazgatóhelyettese is volt az iskolának.
Nyugdíjasként költöztek Debrecenbe, hogy
lányuk családjához közelebb legyenek. Bea
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ugyanis az egri tanárképző főiskola biológia-kémia szakjának elvégzése után – itt
ismerkedett meg a párjával, Endrével – debreceni lett, ide kötötték őket további
tanulmányaik, majd munkájuk. Bea még természetvédelmi ökológus és környezettan
szakot végzett az egyetemen, és a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában kapott tanári
állást. Endre pedig az orvosi egyetem vegytani intézetében molekuláris biológus, tanít és
kutat, itt szerzett doktori címet. Már második éve, hogy a munkája a távolba szólította,
most Amerikában kutat. Nem könnyű időszak ez a család számára, de a nagyszülők
segítségével, akik gyakran hozzák-viszik a fiúkat, ha szükséges, megoldhatók a
hétköznapi nehézségek, és az Interneten keresztül napi kapcsolatban lehetnek Endrével.
Közösségünkbe a nagyobbik fiú,
Máté keresztelésekor kapcsolódtak be, aki
utána lelkesen járt ovis hittanra Jutka
nénihez, Balázzsal pedig kismamaklubra és
zenebölcsi foglalkozásra járt gyakran Bea a
plébániára. Azóta már nagyot nőttek a fiúk,
már mindketten iskolások, a Svetits ovi
után az Ibolya utcai általános iskolába
járnak. Máté harmadikos, jó tanuló, ő az
oszályképviselő,
meseés
versmondóversenyeken is szerepel. Balázs
most kezdte az első osztályt, tetszik neki az
iskola, és ő is ügyesen megállja a helyét mindenben, a technikát szereti a legjobban.
Mindkét fiú aktívan sportol, Máté ovis kora óta jégkorongozik, nemrég magasabb
osztályba került, így minden nap van edzése, van, hogy még reggel 6-tól is, az iskola
előtt. Decemberben Gyergyószentmiklóson voltak, most pedig Zágrábba készülnek egy
nemzetközi jégkorong-tornára. Emellett még színjátszó szakkörre is jár, és gitározni
tanul Gyöngyi nénitől. Balázs is jéghokizott korábban, most viszont úszik, és citerázni
tanul. Nem mindig könnyű összeegyeztetni a délutáni programokat, főleg, hogy Bea a
főállása mellett – a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolában tanít –
a Diószegiben is óraadó, itt a „fitness-welness asszisztens” képzésben résztvevőknek
tanít sporttal kapcsolatos tantárgyakat (van ugyanis rekreáció és sportanimátor
végzettsége is).
A családban – ahogy már az eddigiekből is kiderült – fontos szerepe van a
sportnak, sokat mozognak, kirándulnak, rendszeresen járnak síelni, már a fiúknak is jól
megy. Amikor tudnak, bekapcsolódnak a Szent Család templom közösségi alkalmaiba,
Máté most decemberben volt elsőáldozó, és már ministrálni is bátran beáll a nagyfiúk
mellé. Lehet rájuk számítani, ha betlehemes vagy anyák napi műsorról van szó.
Mindketten az iskolában járnak hittanra. Bea a múlt ciklusban a képviselőtestületnek is
tagja volt, és most is segít, amikor szükség van rá – például a közelgő farsangi bál
szervezésében. A család tagja a legifjabb házaspárkörnek, amit most András atya vezet.
Isten áldása legyen a család minden tagján, különösen a hamarosan névnapját
ünneplő Balázson!
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A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Jan.20. (Évközi 2. vasárnap): Asztalos család
Jan.27. (Évközi 3. vasárnap): Ifjúság
Febr.3. (Évközi 4. vasárnap): Takács család
Febr.10. (Évközi 5. vasárnap): Sebők család

Egy a hónap szentjei közül: Szent Dorottya szűz és
vértanú
Szent Dorottya a korai kereszténység egyik kedvelt szentje, életével és halálával
kapcsolatban számos legenda maradt fenn. A 4. század elején élt Cézáreában, és a
Diocletianus-féle üldözésben, az elsők között nyerte el a vértanúságot.
A császár megbízottja, Sapritius maga elé idézte Dorottyát, és felszólította a
bálvány-áldozatra. A lány azt válaszolta, hogy a mennyei császár mást parancsolt,
tudniillik, hogy a halandók neki szolgáljanak. ,,Ítéld meg magad -- mondta Sapritiusnak --,
vajon a földi császárnak kell-e engedelmeskedni vagy a mennyeinek?'' Sapritius figyelmeztette,
hogy gyorsan mutassa be az áldozatot, ha meg akarja menteni az életét, különben el nem
kerüli a kínokat. Dorottya azonban, aki csak a bűntől félt, ezt válaszolta: ,,Kínzásaid rövid
ideig tartanak, a pokol tüze ellenben, mely osztályrészem lenne, ha hallgatnék szavadra, örökké tart.
Balgaság volna a rövid ideig tartó szenvedés elkerülésére örökké tartó kínokba rohanni. Nem félek
kínzásaidtól, mert az Úr mondta: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, a lelket azonban nem
tudják megölni'' (Mt 10,28). A lány állhatatossága láttán és meggyőző beszéde hatására a
kínzói közül többen megtértek. Dorottya arra kérte kínzóit, hogy siessenek, mert már
nagyon kívánja látni mennyei Jegyesét. Amikor a vesztőhelyre vitték, egy ifjú csúfolódva
mondta neki, hogy ha majd megérkezik Jegyeséhez, kinek országában mindig tavasz van,
küldjön neki rózsát és almát. A kivégzés előtt Dorottya kérte a hóhért, adjon egy kis időt,
mert valamit el kell még végeznie. Imádságba merült, s egyszerre megjelent egy
kisgyermek három kinyílt rózsával és három almával. Dorottya megkérte, hogy vigye el
az ifjúnak, aki az ajándékok láttán elámult és megtért, később maga is vértanúhalált halt.
Dorottya a leginkább tisztelt vértanú-szüzek egyike.

Szép gondolat

C.H. Spurgeon-tól

A hit nem ünneplő ruha vagy vasárnapi torta, hanem gyakorlati elv, amelyet a
mezőn, a műhelyben, az irodában és a templomban egyaránt alkalmaznunk kell…

Gyerekszáj
Ovis hittanon egyik alkalommal arról beszélgettek, hogy mit kérjünk Istentől, hogy
milyenek legyünk. Kérdezte Anna néni, hogy ki mire vágyik, mi vagy milyen szeretne
lenni. Máté mondta, hogy ő jó szeretne lenni.
- És te Veronika mi szeretnél lenni?
- Oroszlán!

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
- Mi az? Kicsi pont a távolban, ami téged figyel, és megkérdezi, hogy hogy vagy?
- ???
- Nézőpont kérdése...

