TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

14. évfolyam 10. szám - az Úr 2013. évének október havában
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Nagy tömeg töltötte meg a Szent Péter teret Ferenc pápa első általános
audienciáján. Beszédében kijelentette: „Jézusnak nincsen saját háza, mivel mi emberek
vagyunk az otthona. Ki kell lépnünk önmagunkból és el kell mennünk a határokig... Mi
emberek olyanok vagyunk egy kicsit, mint Szent Péter, aki saját életének biztos pontjait
féltette.” Arra kérte a hívőket, hogy hitüket „ne fáradtan és megszokásból" éljék meg.
„Ne elégedjünk meg egy misével, melyen nem is figyelünk oda.” Az egyháznak és a hívő
közösségeknek kell megszólítaniuk az embereket. „Nyissuk meg Isten kapuját azok előtt,
akik a peremen élnek!” (forrás: http://www.metropol.hu/nagyvilag/cikk/1016901-ferenc-papa-elso-altalanos-audienciaja)
Szeptember 4-én, a nyári szünet után Ferenc pápa újrakezdte a szerda délelőtti
általános kihallgatásokat. Ez alkalommal brazíliai apostoli látogatását idézte fel.
„Mindenekelőtt hálát adok az Úrnak, mert mindent Ő irányított Gondviselésével.
Számomra, aki Amerikából származom, szép ajándék volt. Köszönetet mondok az
Aparecidai Miasszonyunknak is... Ő nagyon fontos a brazíliai helyi egyház története és
Latin-Amerika számára. Lelkipásztori szempontból a világnak azon a részén, a Katolikus
Egyház legnagyobb része él.” - „A brazíliai családok és plébániák vendégszeretete az
ifjúsági világtalálkozó egyik legszebb jellemzője volt.” - „A befogadás hozzájárul a
kényelmetlenségek leküzdéséhez, sőt egymás megismerésének, barátságok születésének
alkalmává válik. Ezáltal is növekszik az Egyház az egész világon... Tehát, befogadás! Ez
az első szó, ami felmerül a brazíliai utazás tapasztalatából.” – „Egy másik szó, amely jól
összefoglalja az eseményt: az ünnep. Az ifjúsági világtalálkozó mindig ünnep... Ez egy jel
mindannyiunk, nem pusztán a hívők számára. A legnagyobb ünnep azonban a hit
ünnepe, amikor közösen dicsőítjük az Urat, énekelünk, hallgatjuk Isten szavát, csöndben
végezzük a szentségimádást: mindez az ifjúsági világtalálkozó csúcspontját jelenti, ez az
igazi célja ennek a nagy zarándoklatnak... De ez csak az Úrral lehetséges! Isten szeretete
nélkül nincs igazi ünnep az ember számára! – mondta a pápa. „Nem hiányozhat egy
harmadik elem sem: a küldetés. Ezt az ifjúsági világtalálkozót a következő missziós
téma jellemezte: 'Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet!' Hallottuk Jézus
szavát: ez az a küldetés, amelyet mindnyájunkra bíz! Ez a feltámadt Krisztus parancsa
tanítványainak: 'Menjetek' – lépjetek ki önmagatokból, minden bezártságból és vigyétek
el az evangélium fényét, szeretetét mindenkinek... Csak Krisztussal vihetjük el másoknak
az evangéliumot. Nélküle semmit sem tehetünk, ezt Ő maga mondta (Jn 15,5).” – „Egy
olyan fiatal szív, amely befogadja Krisztus szeretetét és reménységgé alakul át mások
számára, hatalmas erőt jelent! Ti, fiúk és lányok, minden fiatal, alakuljatok át
reménységgé! Nyissátok ki a kapukat a reménység új világa előtt! Ez a ti feladatotok.”– ...
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

2

Emlékezzetek rá: befogadás, ünnep és küldetés. Ez a három legyen életünk és
közösségünk lelke.”
Pető István atya
(forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-fiatalok-legyenek-az-egesz-vilag-remenysege)

Események templomunkban

Az elmúlt hónapban egy gyermek, Bálint László részesült a keresztség
szentségében templomunkban, hozzánk tartozó temetés most nem volt.
Október hónapban a szentmisék előtt félórával kezdjük a rózsafüzért.
November 1., Mindenszentek napja (idén először) parancsolt ünnep, azaz olyan
nap, amelyet a katolikus Egyházban szentmisével és pihenéssel kell megszentelni.
Hanyagságból történő elmulasztása súlyos bűnnek számít. Templomunkban este 6
órakor lesz szentmise.
Kántorunk, Dobróczki Emese a vasárnapi szentmise után várja az énekelni
szerető kislányokat a szkóla próbára.

Hozzánk érkezik a Hit Évi Vándorkereszt
A Hit Éve alkalmából az egyházmegye minden plébániáját egy-egy hétre
meglátogató vándorkereszt október 26-án, szombaton érkezik hozzánk a Megtestesülés
plébániáról, és egy hétig lesz nálunk, november 2-ig. Erre a hétre, plébániai
közösségeinkkel imaalkalmakat szervezünk.
Október 26-án, szombaton az esti szentmise előtt, fél 6-tól lesz a kereszt
fogadásának szertartása. Vasárnap az ifjúság a szentmise zenei szolgálatával, délután fél
5-től a Szent Mónika közösség imaalkalmával tiszteleg a kereszt előtt. Hétfőn délelőtt 10
órától a hittanos gyermekek részére lesz imaóra, délután 1/4 5-től a Mária Légió
szervezésében. Kedden 1/2 5-től a képviselőtestület, szerdán este a Rózsafüzér Társulat
imaórája. Szerda estétől csütörtök estig a hajdúsámsoni fíliába is ellátogat a kereszt.
November 1-én, pénteken este a Máltai Szeretetszolgálat és a Karitász szervezésében
lesz imaóra a szentmise után. Jöjjünk el minél több alkalommal!

Egerből jött üzenet
Aki az utóbbi években (pontosabban a papi és szerzetesi hivatások éve óta) az egri
egyházmegye valamelyik templomában volt szentmisén, tapasztalhatta, hogy a közösség
minden mise végén elmond egy rövid imát. Lelkesen imádkozza mindenki, látszik, jól
tudják már, s szeretik is. Szívesen küldöm régi barátaimnak, a Szent Család templom
közösségének ezt szöveget: „Jézusunk, lelkek örök pásztora, Tekints irgalmas szemmel
szeretett nyájadra! Urunk, mint árvák sírunk előtted! Kérünk téged, a Boldogságos
Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi
hivatásokat! Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!
Ámen.” A főpásztorunk, Dr. Ternyák Csaba rendelte el, hogy így, együtt könyörögjenek
a hívek, s ezt teszi mindenki azóta is az atyák irányításával.
Rövid, összefogott imádság, s mégis benne van minden lényeges: a Jó Pásztor és
szeretett nyájának kapcsolata, a Boldogasszony közbenjárása. S persze a kérés, melyet
megismétlünk, hisz ez a legfontosabb. Ám kibővítve ismételjük meg: nem mindegy,
milyenek lesznek a hivatások. Teljen öröme bennük az örök Pásztornak is… Itt,
Egerben mintha már látszana az ima hatása. “Kérjetek és adatik néktek; keressetek és
találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek” (Mt 7,7).
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Gondolom, egy olyan közösségben, amelyből eddig is többen elfogadták Isten
hívását, sokat imádkoztak hivatásokért, és imádkoznak értük ma is. S bizonyos vagyok
benne, lesz, aki ezután a fenti rövid imát is gyakran elmondja majd.
Németh Béláné

Válaszúton - Egy erdélybe került lány gondolatai
Szeptember elején Kolozsvárra költöztem, mert pedagógusi állást kaptam a
várostól 21 km-re fekvő Válaszúton, a Kallós Zoltán Alapítványnál. Az intézmény 1999ben nyitotta meg kapuit azon mezőségi gyermekek számára, akiknek nincs lehetőségük
saját településükön magyar nyelvű oktatásban részt venni. Legtöbb esetben a szülők nem
tehetik meg, hogy a környező városok magyar osztályaiba írassák gyermekeiket. Kolozs
megyében 26 településen nem biztosított a magyar nyelvű oktatás. Az alapítvány
felkeresi az itt élő magyar családokat. Vannak olyan gyermekek, akik otthon csak román
szót hallanak, és az iskolában tanulják meg anyanyelvüket. Azok a gyermekek, akik alsó
tagozatban nem tanulnak meg magyarul írni és olvasni, nem folytathatják tovább
tanulmányaikat felső tagozaton, így szinte el vannak zárva a magyar kultúrától. Az a
tendencia, hogy aki nem végez magyar iskolát, az elvész a magyarság számára.
Az első évben 4 gyermek tanult Válaszúton, idén közel 100-an kezdték a tanévet.
A magyar osztályok is az állami iskolához tartoznak, az alapítvány a kollégiumi bentlakást
biztosítja ezeknek az óvodás, 1-4. osztályos gyermekeknek. Ez az ellátás jelenti a napi
ötszöri étkezést, az éjszakai felügyeletet, a hétvégi hazaszállítást, a tanszerekkel való
ellátást, a népművészeti foglalkozásokat, anyanyelvi fejlesztést, szabadidős
tevékenységeket, és a délutáni oktatást és nevelést, amelybe én is bekapcsolódtam. Ezek
a gyerekek nagyon különböző család háttérrel rendelkeznek. Vannak kiegyensúlyozott
családi életet élők, de sajnos többségben vannak azok, akik csonka családban, árvaként
élnek és/vagy nagyon nehéz anyagi körülmények közül érkeznek. Kollégáim páratlan
odaadással és szeretettel végzik ezt a szolgálatot, rengeteg önkéntességet vállalva, hogy
otthont biztosítsanak ezeknek a gyermekeknek. Önmagában az alapítvány mit sem érne
az elhivatott pedagógusok nélkül.
Meg szokták kérdezni tőlem, milyen út vezetett Válaszútra. Körülbelül az „Ábel a
rengetegben”-nél kezdődött, tehát elég régen. Kiskamaszként nagyon lekötött minden, ami
a határon túli magyarságról szólt. Erdély különösen érdekelt, és kiterveltem, hogy itt
szeretnék élni, tanítani. Mikor már önállóan válogathattam meg a nyári programjaimat,
mind Erdélybe szerveztem az útjaimat. Aztán egy egész szemesztert is szerveztem
magamnak, és tavaly 6 hónapot töltöttem a kincses Kolozsváron, tanulmányi
ösztöndíjasként. Az volt ezzel a célom, hogy lássam, megbírom-e a turistautakon
túlmutató erdélyi hétköznapokat. Be akartam tekinteni a szakmám helyi rendszerébe,
ezért úgy intéztem, hogy tanítóképzős és katekéta gyakorlataimat itt végezhessem,
megismerjek minél több intézményt. Így kerültem Válaszútra. Nagyon sok időt töltöttem
ott a gyakorlaton kívül is. A kolozsvári hétköznapokkal pedig úgy megbarátkoztam, hogy
amikor az ösztöndíjas félév letelt, azt kutattam, milyen feltételekkel térhetek vissza
Erdélybe.
Nyár végén a Kallós Zoltán Alapítvány meghirdetett egy délutáni pedagógusi
státuszt, amire én is jelentkeztem, és úgy alakult, hogy most itt vagyok. A tudat, hogy azt
teszem, amire mindig vágytam, végtelenül hálássá és boldoggá tesz. Fonay Emese Veronika
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A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Okt. 20. (Évközi 29. vasárnap): Hajdú család
Okt. 27. (Évközi 30. vasárnap): Ifjúság
Nov. 3. (Évközi 31. vasárnap): Vilicsku család
Nov. 10. (Évközi 32. vasárnap): Almási család

Egy a hónap szentjei közül: Boldog Griesinger
Jakab domonkos testvér
Jakab 1407-ben született Ulm-ban egy tehetős molnár második gyermekeként.
Alapos kiképzést kapott az olvasásban, írásban, számolásban és a latinban, de inkább az
üvegfestészet vonzotta. 1432-ben néhány társával elhatározta, hogy Rómába zarándokol.
A zarándokútból évek lettek. Ez idő alatt Aragóniai Alfonz zsoldosa lett négy évre, aztán
Capuában házmesterséget vállalt. Innen észak felé vette az útját; ekkor már kilenc éve
tartózkodott Itáliában. Bolognában zarándoktársaival együtt vállalt szolgálatot a
helyőrségen. Jakab hamarosan elnyerte századosa bizalmát. Szabad óráiban a
templomokat látogatta, leginkább a San Domenico templom vonzotta, ekkor jelentkezett
laikus testvérnek Szent Domonkos rendjébe, 31 évesen be is öltözött. Jakab testvér a
konyhában és a templomban, valamint a betegápolásban segédkezett. Hasznát vette az
üvegfestészet kitanulásának, ugyanis megbízták többek között azzal, hogy a San Petronio
templom hat nagy kerek ablakába illesszen négyszögletű címerképet. Már életében a
szentség hírében állt, betegeket vittek hozzá, hogy meggyógyítsa őket. Munka közben
megőrizte belső összeszedettségét és a hallgatást, tartózkodott a haszontalan beszédtől.
Élete vége felé súlyos betegségét nagy megadással viselte el. 1491. október 11-ről 12-re
virradó éjszaka halt meg.

Szép gondolat
"Ha Istennek lenne hűtőszekrénye, a fényképed rajta lenne.
Ha lenne pénztárcája, a fotód benne lenne.
Minden tavasszal virágokat küld neked és egy napfelkeltét minden reggel.
Ha bármikor beszélni akarsz vele, Ő rád figyel.
A világegyetem bármelyik részét választhatta volna lakhelyéül,
és Ő a szívedet választotta."
Max Lucado

Gyerekszáj
Mi a Mennyország?
"Olyasmi, mintha Isten otthona lenne... de biztos neki is sokszor kell üzleti útra
mennie." (Emmanuel, 7 éves)
"Olyan hely, ahol az álmaid valóra válnak, ha olyasféle álmok, amik segítenek más
embereken." (Marian, 9 éves)

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
- Mi az? Fekete, fehér, fekete, fehér, kék, zöld?
- Apáca legurult a lépcsőn.

