TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

14. évfolyam 3. szám - az Úr 2013. évének március havában

A Hit éve 6. - Hitvallás a Szentek életében - 3. rész
E hónapban folytatjuk a szentek tanításaiból vett hitvalló részleteket.
Tekintsünk hatodik Szentünkre, Ambrusra - "Szilárdan álljon szívetek, hogy
senki ... le ne terítsen. Megtanított az Apostol, mit jelent állni. Csak az áll, aki a hitben áll,
aki szilárdan áll lelke meggyőződésében. Állj hát az Egyházban... Ahol az Egyház, ott van
elméd legszilárdabb megállása, lelked alapzata..." - "Követünk téged, Úr Jézus,... ragadj
meg bennünket, mert tenélküled senki sem képes felemelkedni. Hiszen te vagy az út,
igazság, élet, a képesség, hit, jutalom. Végy fel bennünket, mint út, erősíts, mint igazság,
éltess, mint élet."
A béke, világosság és szeretet szempontja szerint elmélkedik a hívő magatartásról
hetedik Szentünk, Clervaux-i (Klervói) Bernát. - "Tisztítsd meg szemeidet, hogy
megláthasd a legtisztább világosságot. Figyelj füleiddel, hogy meghalljad, mi által juthatsz
egykor örök nyugalomra.... Isten világosság színvalóságával; béke nyugalmával; forrás
túlcsorduló bőségével és örökkévalóságával. ... A világosság a Fiú; a béke a Szentlélek,
aki az alázatos és szelíd lelkű emberen nyugszik." - "Keresztény, Krisztustól tanuld meg,
hogyan szeressed.... Tanuld szeretni kedvesen, szeretni okosan, szeretni bátran.
Kedvesen, nehogy elcsábítva; okosan, nehogy megcsalatva; bátran, nehogy leigázottan
elforduljunk az Úr szeretetétől. Hogy a világ dicsősége, vagy a test gyönyöre el ne
szakítson, legyen kedves számodra Krisztus bölcsessége; hogy a hazugság és tévely
szelleme félre ne vezessen, világítson neked Krisztus igazsága; hogy ne fáradj el a
nehézségekben, erősítsen Krisztus isteni ereje. Buzgóságodat gyújtsa fel a szeretet,
képezze a tudás, szilárdítsa az állhatatosság."
Végül hallgassuk meg nyolcadikként Szalézi Szent Ferencet! "Mihelyt az ember figyelemmel gondol az Istenségre, szívében édes megindultságot érez.
Arról ad ez bizonyságot, hogy Isten az emberi szív Istene. Soha sincs értelmünknek
annyi öröme, mint ha az Istenségre gondol. Aristoteles, a filozófusok fejedelme szerint
az Istenségről a legcsekélyebb ismeret értékesebb, mint a legnagyobb bármi másról... Ez
az öröm, ez a bizalom, amelyet az emberi szív természetszerűen talál Istenben, ... az
isteni jóság és a mi lelkünk közötti bensőséges viszonyból származik. ... Olyan ez, amit
mindenki ismer, de kevés ember ér fel. Isten képére és hasonlatosságára vagyunk
teremtve. ... Bensőséges viszonyban vagyunk az isteni Felséggel. ... Amiként az embert
csak az isteni jóság teheti tökéletessé, az isteni jóság sem fejezheti ki jobban
tökéletességét, mint embervoltunkkal kapcsolatban. Ennek nagy szüksége és képessége
van a jó befogadására. Az isteni jóságnak végtelen a gazdagsága s nagy a hajlandósága
annak közlésére." - "... Megmaradt bennünk az a szent hajlam, hogy Istent minden felett
szeressük és a természetes világosság, mellyel megismerjük, hogy az ő legfőbb jósága
minden felett szeretetreméltó."
Pető István atya
Tócói Harangszó
Kiadó: Fodor András plébános. Szerkesztők: Almási Gábor, Almásiné Németh Katalin
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Események templomunkban
Az elmúlt hónapban nem volt keresztelés templomunkban, volt viszont egy
hozzánk tartozó temetés: Kocka Istvánné Erzsike nénit temettük.
Húsvéthétfőn este 6 órától lesz szentmise.

Felhívás a leendő 1. és 5. osztályos diákok
szüleinek
Valószínűleg, hallottak arról, hogy 2013. szeptember 1-től az általános iskola 1.
és 5. osztályában bevezetik a kötelező erkölcstanoktatást. A Köznevelési törvény
egyben lehetővé teszi, hogy a gyermek, a szülők kérésére, az általános erkölcstan
helyett, a saját egyházuk vallás-erkölcsi oktatásában (hitoktatásban) részesüljön, heti
egy órában. Tehát az a gyermek, akinek a szülei ezt kérik, iskolai keretben, abban az
órában, amikor a többiek erkölcstant tanulnak, a saját vallása szerinti hitoktatásban
vehet részt.
Szeretném emlékeztetni a Kedves Szülőket a kereszteléskor tett ígéretükre,
hogy vállalják gyermekük hitben való nevelését. Ha élnek a fenti lehetőséggel, ezzel
nem raknak a gyermekük vállára plusz terhet, hanem egy egyébként kötelező tárgyat
válthatnak ki a hitoktatásban való részvétellel. A döntést beiratkozáskor kell
meghozni, évközben már nem lehet változtatni, átmenni egyik tantárgyról a másikra.
Tisztelettel kérem, hogy a beiratkozáskor adjanak le nyilatkozatot abban az
állami iskolában, ahová gyermeküket beíratják. A nyilatkozat formanyomtatványa – ha
még nem kapták meg – a plébánia honlapjáról is letölthető, vagy a sekrestyében
kérhető. Ha gyermekük egyházi iskolába jár, akkor nincs szükség erre a nyilatkozatra.

Habemus papam
Jorge Mario Bergoglio, Buenos Aires volt bíborosa Ferenc néven lett Róma
püspöke. Ahogy várható volt, rögtön érték a személyét támadások, de közvetlenségével,
evangéliumi szemléletével hamar belopta magát az emberek szívébe. Ő az az ember, aki
még bíborosként is buszon utazott, és aki pápaként személyesen hívta fel Buenos Aires-i
újságosát, hogy lemondja a neki járó lapokat, és megköszönje a korábbi szolgálatait. Ő
az, akit konzervatívnak mondanak, mégis szakított több tradícióval.
Ferenc pápáról akaratlanul is II. János Pál jut az eszünkbe. Egy nagy horderejű
ember, aki nincs eltelve önnön nagyságától, hanem őszintén átélve a szolgálatot tudja
megmosni a szegények lábát. Nem trónon ülő uralkodó, hanem isten szolgáinak a
szolgája. Azt az egyszerűséget és szerénységet hozza lelkületével az egyházba, amit sokan
hiányoltak már. Származása miatt Dél-Amerika lakói úgy érezhetik, hogy mostantól nem
a „világ végén” laknak, hanem az egyház szívében. A világ többi részén élő katolikusok
pedig örömmel üdvözölhetik, hogy az egyház egyik legnépszerűbb szentjének lelkülete
tölti el pápánkat. Adjon neki a Jóisten hosszú életet, és gyümölcsöző szolgálatot!
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Húsvéti népszokások
Szinte minden népnél rengeteg szokás kötődik a húsvéthoz még a kereszténységet
megelőző időkből, hiszen a tavaszt, a természet újjáéledését évezredekkel ezelőtt is
megünnepelték. Éppen ezért fedezhető fel néha ellentmondás a húsvéti motívumokban
és népszokásokban.
Húsvétvasárnap, Jézus feltámadásának ünnepén Nagypéntekhez hasonlóan
munkatilalom volt: nem sepertek, nem főztek, nem hajtották ki és nem fogták be az
állatokat. Már a 10. század óta húsvéti szertartásnak számít a sonka, bárány, kalács, tojás,
bor megszentelése a templomban. A húsvéti bárány Jézust jelképezi. A tojás az élet, az
újjászületés jelképe. A sonka a paraszti élet gazdasági és kultikus rendje szerint vált
jellegzetes húsvéti étellé. Sok helyen használták mágikus célokra a szentelt ételek
maradékait: a kalács morzsáját a tyúkoknak adták, hogy sok tojást tojjanak, máshol pedig
tűzbe vetették a maradékot, hogy a túlvilágiaknak is jusson a szentelt ételből.
Húsvétvasárnapra virradó éjszaka volt szokás a Jézuskeresés, amikor meg kellett
találni a faluban elrejtett Krisztus szobrot. A húsvéti határjárás célja egyházi jelentése
mellett a tavaszi vetések mágikus védelme volt. A zöldág-járás a természet megújulását
jelképező énekes játék volt, a kakaslövés pedig farsanghoz, lakodalmakhoz és aratáshoz
is köthető népi szokás, de a húsvét egyik jellegzetességének is számított.
A legismertebb húsvéti népszokás a locsolás. Alapja a víz; tisztító,
termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Eredete a keresztelésre utal, valamint arra a
legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat a zsidók
locsolással akarták elhallgattatni. A népszokások szerint a férfiak ilyenkor sorra járták a
házakat és különböző énekek, versek kíséretében locsolták meg a nekik ezért cserébe
tojást adó lányokat.
Sok megyében a locsolással egyenértékű szokás keretében a legények vesszőből
font korbáccsal csapkodták meg a lányokat, akik ezután borral kínálták őket. Az ún.
suprikálás keretében azonban a lányok vesszőzték meg a locsoló fiúkat.
A tojás ősi termékenységi szimbólum, amely a locsolás és vesszőzés viszonzása. A
legismertebb díszítés szerint az élet színére, pirosra festették, de elterjedt módja volt a
tojás díszítésének a karcolás, viaszolás is. A tojás és a húsvét kapcsolata a népi
hagyomány szerint szintén a tavasz ébredésével függ össze, mivel télen nem tojtak a
tyúkok, hanem csak tavasszal, elsőként a húsvét körüli időszakban.
A húsvét utáni vasárnap a fehérvasárnap vagy mátkáló vasárnap, amely a húsvéti
ünnepkör zárónapja. E nap szokásaként a fiatalok a komálás, mátkálás keretében
jelképesen barátságot kötöttek, és ezt pecsételték meg tojás- vagy komatálcserével. (A
komatálon a tojáson kívül sütemény, gyümölcsök és bor voltak.) Egy másik szokás
szerint a mátkáló vasárnapot követő hétfőn, a húsvétot befejező rítusos szertartás
keretében a legények összeütögették a húsvétkor kapott tojásokat, és akié épen maradt,
az hosszú életre számíthatott.
(Forrás: Tátrai Zs. – Karácsony Molnár E.: Jeles napok, ünnepi szokások)

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Márc. 31. (Húsvétvasárnap): Bódis család
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Ápr. 7. (Húsvét 2. vasárnapja): Pallag család
Ápr. 14. (Húsvét 3. vasárnapja): Németh család
Ápr. 21. (Húsvét 4. vasárnapja): Nyugdíjasok

Egy a hónap szentjei közül: Lichfieldi Szent Chad
Chad (vagy Caedda) Northumbriában született. Négyen voltak testvérek, és
mindannyian papok lettek. 653-ban Oswiu király őt is elküldte három társával Midlandba
(Közép- Anglia) hirdetni az Evangéliumot. Később Northumbriában a Lastingham-ban
épített kolostor apátja lett. Ezt a kolostort az egyik testvére alapította. Majd York
püspöke lett, de mivel a beiktatása nem felelt meg az egyházi szabályoknak, Canterbury
Szent Teodor 669-ben elmozdította hivatalából. Chad alázatosan elfogadta, és Teodort
annyira megindította Chad alázatossága, hogy püspökségét érvényesítette. Nemsokára
Mercia püspöke lett, Lichfield székhellyel. Közben missziós tevékenységet folytatott, és
általában gyalog járt. Halálát megérezte, nem volt ijesztő számára, erről társainak is
beszélt. Megbetegedett és hét nap múlva meghalt. Chad az angolszász szentek igazi
mintaképe volt: alázatos, mentes minden világiasságtól; szerényen és tökéletes apostoli
szegénységben élt, átadva magát a szerzetesi élet szigorúságának.
Liszkócziné Petrik Anita

Szép gondolat - Pilinszky János: Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Gyerekszáj
Három éves kislány ebéd közben: “Nem szeretem a répát.” “Miért nem?” – kérdezi az
anyukája. “Majd ha lenyelem, elmondom.” - jön a válasz tele szájjal. Majd egyszer-csak,
immáron üres szájjal: “Mert így teremtett meg a Jóisten!”

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
A szöszi a mennyország kapuja előtt áll, de szent Péter csak akkor engedi be, ha tud
válaszolni egy kérdésre.
- Meg kell mondanod, hogy mi az a Húsvét. Az egyik barátnőd erre azt mondta, hogy
akkor van tűzijáték, a másik azt mondta, hogy akkor karácsonyfát díszítünk. Ők azóta
már Belzebúbnál vannak. Te tudod-e?
- Igen, Húsvét egy keresztény ünnep. Jézust a rómaiak halálra ítélték, keresztre
feszítették, majd a holttestét egy barlangba tették.
- Jól van lányom. Látom, tudod a választ. Nos, fejezd be a történetet.
- Öööö... Aztán Jézus minden évben kijön a barlangból, és ha meglátja a saját árnyékát,
akkor visszamegy és még soká nem lesz tavasz...

