TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

15. évfolyam 5. szám - az Úr 2014. évének május havában
Szentté avatott pápák imái
Imádkozzunk a szentté avatott pápákkal együtt, elmélkedjük át imáikat!
Szent XXIII. János pápa imái
Reggeli imája: Mennyei Atyám! Hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel
megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a Tiéd! Ezen a napon úgy akarok
járni-kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik
velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én
tekintetemből a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy
legalább egy jó szót ne kapott volna! Add, hogy magamat elfelejtsem, bele tudjam élni
magam mások helyzetébe! Add, hogy sose veszítsem el önuralmamat, ne legyek
barátságtalan vagy sértő! Add, hogy mindig megnyerő modorú legyek; éljen bennem
szikrányi humor, hiszen erre oly nagy szükség van! Végül add, hogy mindenkit legalább
egy parányit vezessek közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által! Ámen.
Apró kis alkalmi imái: Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében
születésed csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük
szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy eljöveteled
meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri összefogást! Ámen.
-- Uram, ne engedd, hogy azt higgyem: a jóság, a barátságos magatartás csak afféle kis
erény! Ellenkezőleg, igen nagy erény, mivel önuralmat, önzetlenséget, az igazság buzgó
keresését, a testvéri szeretet ragyogó kifejezését jelenti: kegyelmeddel, ó, Jézus, az emberi
és az isteni tökéletesség találkozik bennem. Ámen.
Szent II. János-Pál pápa Mária imái
Mária, az új világ hajnala, az élők édesanyja, terád bízzuk az élet ügyét: tekints le,
Anyánk, a gyermekek sokaságára, akiket nem engednek megszületni; a szegényekre,
akiknek az élet túl nehéz lett; azokra az emberekre, akik embertelen erőszak áldozatává
lesznek; az öregekre és a betegekre, akiket közönyből vagy hamis részvétből megölnek.
Tedd, hogy akik hisznek Fiadban, szilárdan, szeretettel merjék hirdetni korunk
emberének az Élet Evangéliumát. Eszközöld ki számunkra a kegyelmet, hogy az életet
mindig ajándékként fogadjuk; az örömöt, hogy egész létünkkel az életet tiszteljük és
ünnepeljük; a bátorságot, hogy tanúságot tegyünk róla, hogy minden jóakaratú emberrel
összefogva építsük az igazság és szeretet kultúráját, így dicsérjük és dicsőítsük Istent, a
Teremtőt, aki szereti az életet.
- Bátorságos Szűz, áraszd belénk a lelkierőt és az Istenbe vetett bizalmat, hogy minden
akadályt le tudjunk győzni küldetésünk teljesítése közben. Taníts, hogy keresztény
felelősségérzettel bánjunk a világ dolgaival, Isten országa, az új ég, új föld eljövetele
örvendező reményében. Te az imádkozó apostolokkal ott voltál az Utolsó Vacsora
termében. Add, hogy hivatásuknak mindenben megfeleljenek; mint a szőlőtő
szőlővesszői, mind több gyümölcsöt hozzanak a világ életéért.
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Események templomunkban
Az elmúlt hónapban sem keresztelés sem temetés nem volt templomunkban,
viszont május 18-án 15 személy kapta meg a Szentlelket a bérmálás szentségében:
Gellért Tibor, Gulyás Dávid, Illés Bence, Kovács Cintia, Kürti Veronika, Pallag
Sára, Pálovics Csaba, Salánki Péter, Szabó Bence, Szabó Benedek, Széles Tamás,
Szilágyi Balázs, Takács Attila, Varga Anikó és Vas Erzsébet Enikő.
Amíg a május tart, a szentmisék előtt Lorettói litániát imádkozunk.
Június 6-án egy buszt megtöltő zarándok indul Csíksomlyóra, a „magyarok
találkozójaként” is emlegetett pünkösdi búcsúra. Legyen gyümölcsöző találkozásuk a
Szentlélekkel! Lélekben mi is elkísérjük őket.

Leszállt ránk a Szentlélek

Ennek a hónapnak kétségkívül legnagyobb eseménye volt a bérmálkozás május
18-án. Bosák Nándor, aki tervezésétől fogva kíséri óvó szeretettel a mi templomunkat,
utoljára szolgáltatta ki püspökként nálunk ezt a szentséget, a 15 főből álló népes
csapatnak. Legtöbben fiatalok voltak, akik épp a bérmálkozással váltak nagykorúvá
Krisztusban, tudatosan vállalván katolikus hitünket. Ám akadt köztük egy nem éppen
ifjú férfi is:
„Takács Attila vagyok; a Szent Család Templomba több mint három éve járok
rendszeresen. Olyan időket élünk, amikor az embereknek nagyon nagy szükségük van lelki vezetőkre
– különösen azoknak, akiknek az élete valamilyen gonddal, problémával terhelt. Nekem segítő jobbot
nyújtott a plébánia közössége. István atya felnőtt katekézisein és András atya film-klubjain
megismerhettem az Úr útját, csodálatos dolgait. Tavaly- Nagyszombaton -- 48 évesen – lettem
elsőáldozó. S idén szavakkal nem lehet kifejezni: május 18-án a bérmálás szentségében részesültem!
Úgy érzem, ezt a csodát tovább kell adnom, ezért kötelességem és számomra fontos, hogy
megosszam ezt az élményt másokkal, épp úgy, mint Jézus tanításait. „Ne félj, mert megváltalak;
neveden szólítalak; az enyém vagy.” (Izajás 43,1)
Néhány fiatalt is megkérdeztünk:
Kovács Cintia: „Számomra a bérmálás hűséget jelent az egyházhoz és Jézushoz . A több
hónapos készülődés után izgalommal és boldogsággal töltött el, hogy részesülhettem ebben a szentségben,
hétfőn pedig mindannyian megünnepeltük ezt a nagy eseményt.”
Illés Bence: „Örülök, hogy a bérmálás szentsége által megkaptam a Szentlelket, és ezáltal
közelebb kerültem Istenhez. Védőszentemül Szent Józsefet választottam, mivel Ő volt Jézus nevelőapja
és egyben az Egyház védőszentje. Ezt az ünnepet a szüleimmel. nagyszüleimmel és keresztszüleimmel
töltöttem
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Pallag Sára: „Amikor Marci bátyám bérmálkozott ugyanitt, én még csak négy éves voltam.
Akkor leginkább püspök atya süvege és hosszú, díszes pásztorbotja, az atyák és ministránsok
ünnepélyes bevonulása keltették fel az érdeklődésemet. Amikor azonban következő vasárnap
templomba jövet Berényi Dénes bácsi és Elvira néni kitüntetett szeretettel köszöntötték Marcit a felnőtt
keresztény közösségben, meg voltam róla győződve, hogy valami különleges dolog történt vele. Így azután
örömmel fogadtam a hírt, amikor megtudtam, hogy idén én is részese lehetek a harmadik beavató
szertartásnak is, amely a katolikus egyházhoz köt. A népesnek mondható csapattal István atya
foglalkozott négy héten keresztül. Utolsó alkalommal András atya tréfásan, de féltőn intett minket,
nehogy „kibérmálkozzunk” az egyházból, vagyis nehogy a bérmálás legyen az utolsó alkalom, amikor
itt lát bennünket. Múlt vasárnap Bosák Nándor püspök atya – templomunkban immár nyolcadik
alkalommal - közvetítse számunkra a Szentlélek ajándékait. Szeretném, hogy akik ott ültünk az első
sorban, mindannyian jelekké válnánk az Atya országa felé vezető úton. Örömmel tölt el, hogy Marci
lett a bérmakeresztapám, így egy újabb lelki szállal kapcsolódunk egymáshoz.”
Bizonnyal a többiek is hasonlóan gondolkodnak és életük fontos állomásának
tartják ezt a napot. Gondoljunk rájuk és imádkozzunk értük különösen Pünkösdkor,
amikor újból várhatjuk és megtapasztalhatjuk a Lélek ajándékosztó erejét.

Május: a Szűzanya hónapja
Mindannyiunk számára természetes, hogy májusban a szentmise előtt engesztelést
végzünk, mégpedig a Szűzanya oltalmát kérve a Lorettói litániát énekelve.
A Szűzanyában a megváltás által szerzett kegyelmek összes gyümölcsei teljesen beértek.
Mária IGEN-je az egész emberiség nevében mondott beleegyezés Isten megváltó
terveire. A mariológiai dogmák közül a legősibb, amely szerepel a májusi ájtatosságban
is, az efezusi zsinaton 431-ben kimondott hittétel: A boldogságos Szűz Mária valóban
Istenanya. Theotokosz, azaz Istenszülő. Az Istennek anyja megszólításon kívül sok-sok
metafora található ebben a szép elmélkedésben. Nézzünk meg közülük néhányat, mit is
jelentenek :
Bölcsességnek széke: az ő mennyei ölében pihent meg a második isteni személy, a mi
Urunk Jézus Krisztus.
Frigynek szent szekrénye: amint a frigyláda magába zárta a törvény tábláit, úgy
hordozta Mária a megtestesült Igét.
Dávid királynak tornya: az egész életében harcoló király, aki előképe a Messiás
királynak, erős várakat épít magas fürkésző tornyokkal, ahonnan állandóan kémleli a
messzeséget, az ellenség mozdulásait, s ezzel biztosítja a békét. Mária szűzi ébersége
oltalom, menedék, az Úr érkezésének várására tanít.
Elefántcsontból való torony: a keleti uralkodók győzelmi felvonulásain, elefánt háton,
toronyszerűen kiképezett, drága, ékesen faragott elefántcsontból való trónszéken
hordozzák az Uralkodót. Ez az elefántcsont torony-szék értékes, fehér, nyilaknak
átjárhatatlan, messze emeli a föld porától azt, akit hordoz, aki abban elrejtőzhet, ha
megfáradt, aki ebből a magaslatból mindent szemlélhet.
Mária Aranyház: a salamoni templom szentélyét hívták így. Salamon újabb ígéretet kap,
hogy örök hajlékot építhet az úrnak. Az ő kézzel épített aranyháza elpusztult, de
Máriában valóra vált az Ígéret. Mária valóban a dicsőséges Szentély – ahogy Salamon
idejében hívták - aranyház .
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Mennyországnak ajtaja: a jeruzsálemi templom ékes kapuján át léphettek be a
zarándokok az ünnepekre a templomba. Ez csak ilyenkor volt nyitva. Jézus az új
Templom.

Egy a hónap szentjei közül: Szent Béda Venerabilis
Az észak- angliai Northumbria királyságban született. Hét éves korában a szülei
Biscop Benedek kolostorába adták. Egész életét ott élte le, Jarrow-ban. Béda rakta le az
ún. Karoling reneszánsz alapjait, az új keresztény rend kialakulásában nagy szerepe volt.
692-ben, 17 éves korában diákonussá, 703-ban pappá szentelték. Tanulmányairól keveset
tudunk. A kolostori iskolában tanított. Kolostori tudós volt, eleinte elsősorban
tanítványainak írt, később megírta hazája megtérésének történetét, mely a legfontosabb
műve. Megörökített az első angol szentek valamint Szent Cuthbert és a kolostor első
apátjainak életét. A középkorban arról ismerték, hogy kispapjainak Szentíráskommentárt írt. Béda közel harminc éven át a Szentírás tanulmányozásának és
tanításának élt. Halála előtt egy évvel egykori tanítványának, Egbertnek, aki akkor yorki
püspök volt, írt egy levelet, melyben többek között szorgalmazta, hogy a püspök
prédikáljon a szentségek fontosságáról, a mindennapi áldozás gyakorlatáról. Kitért arra
is, hogy sok kolostor az országban csak nevében kolostor, mert gazdag emberek
alapították őket, hogy kihasználják az istentiszteleti célokat szolgáló birtokoknak járó
privilégiumokat. 735-ben Áldozócsütörtökön halt meg. Még élete utolsó estéjén is a
János-evangélium fordításával foglalkozott. Bédát Jarrow-ban temették el, de átvitték a
durhami székesegyházba, ma is itt látható. 1899-ben XIII. Leó pápa Béda ünnepét az
egész Egyházra kiterjesztette, és egyháztanítónak nyilvánította őt.
Liszkócziné Petrik Anita

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Május 25. (Húsvét 6. vasárnapja): Ifjúság
Június 1. (Urunk mennybemenetele): Takács család
Június 8.(Pünkösdvasárnap): Képviselőtestület

Szép gondolat
Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.
Széchenyi István

Gyerekszáj
Petike nagyon eleven gyerek, egyszer még a türelmes dadus nénit is felbosszantotta az
egyházi oviban:
- Hogy fogsz így a mennyországba kerülni?
- Majd ki-be rohangálok, csapkodom a kaput, és Szent Péter ki fog kiabálni, mint anya ha
mérges, hogy gyere be fiam, mert úgy megruházlak, hogy több füled lesz, mint fogad!

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
-Miért volt Jézus rossz ács? - ???-Mert csak egy-házat épített.

