TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

15. évfolyam 6. szám - az Úr 2014. évének június havában
Ajánlott jó tanácsok
A nyári vakáció idején elkísérhetnek minket Bosco Szent János bölcs meglátásai.
1. Kapaszkodj Istenbe, mint a madár: amikor énekel, remeg alatta az ág, de tudja, hogy
tud repülni. – Biztosan jó lesz minden tettünk, ha Isten jelenlétében tesszük.
Lépkedjetek a földön, de szívetek legyen már otthon az égben. – A szeretet tetteivel
bezárjuk a pokol kapuját és megnyitjuk a mennyországét. – Légy vidám és tedd a jót, a
verebeket meg hagyd csiripelni. – Tudjátok meg, az ördög fél a vidám emberektől.
2. A viola rejtett virág, de az illatáról rá lehet ismerni. – Ne találj kibúvót hibáid alól,
inkább javulj meg. – A bölcsesség az a művészet, amely segít kormányozni akaratunkat.
– A kísértésekben hívd az őrangyalod segítségét. Szívesebben segít, mint te fogadod az ő
segítségét. – Ne tartsd barátodnak azt, aki sokat dicsér.
3. Ha a jókkal jártok, garantálom, hogy az égbe juttok. Az ellenkezője is igaz. – Ebben
az életben sok tövisünk van, a másikban rózsából lesz sok. – Ha nincsen egy barátod, aki
figyelmeztet a hibáidra, fizess meg erre egy ellenséget.
4. Isten kegyelme után a legnagyobb kincsünk az egészség. – Ha imádkoztok, két
búzamagból négy kalász lesz. – Sokkal többet ér egy kicsi zaj, mint egy indulatos csönd
és gyanakvás. – Aki bőségben él, könnyen megfeledkezik az Úrról.
5. Minden megtanult nyelv alkalmas, hogy ledöntse a korlátokat, amelyek millió
embertől távol tartanának. Általuk több jót is tehetünk. – Beszélj keveset másokról,
magadról még kevesebbet. – A szép beszédek példa nélkül nem érnek semmit. Legyetek
a jó példa hirdetői. – Amikor játszotok, társalogtok, vagy egyéb idő-töltéssel
foglalkoztok, emeljétek föl néha lelketeket az Úrhoz és ajánljátok fel azokat Istennek. –
Vigyázzatok, én halászni küldelek titeket, nehogy titeket fogjanak ki!
6. Rózsaszedés közben tövissel találkozunk, de a tövis mellett mindig ott van a rózsa. –
Dolgozz és szenvedj Jézusért, aki sokat dolgozott és szenvedett érted! – Az áldozik
gyakran, aki szent akar lenni. Az ellenszert a betegeknek adják, az ételt a gyengének.
7. Egy fiatal legszebb dísze: a szerénység, az alázatosság, az engedelmesség és a szeretet.
– Az ember munkára született. Aki szeretetből és kitartóan dolgozik, könnyűnek találja a
fáradtságot. – Dolgozzatok szívesen. Isten jó munkaadóként fizet. – Szinte lehetetlen,
hogy aki hálás, ne legyen neki több más erénye is. – Jól kihasznált rövid idő alatt
megnyerhetjük az örökkévalóságot. – A szentáldozásra mindenkinek szüksége van: hogy
a jók kitartóak legyenek, és a rosszak megjavuljanak. – Nem tud parancsolni, aki nem
tud engedelmeskedni. – Ha a szívben nem székel Isten békéje, szorongatott, nyugtalan,
nem tűri az engedelmességet, a semmiért is felizgatja magát, és úgy véli, hogy minden
rosszul megy.
Gyakran vegyük újra elő e jó tanácsokat és alkalmazzuk mindennapjainkban!
Pető István atya
Tócói Harangszó
Kiadó: Fodor András plébános. Szerkesztők: Almásiné Németh Katalin, Dobróczki Emese
H-4031. Debrecen, Holló László sétány 1. Tel./Fax: (52) 491-060
A Harangszó elérhető honlapunkon is: http://szentcsalad.dnyem.hu
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Események templomunkban
Az elmúlt hónapban keresztelés, temetés nem volt templomunkban.
A lezárult tanév minden kegyelméért június utolsó vasárnapján ifjúsági Te Deum
szentmisében adunk hálát. A családi napot idén nyár végén, hittanos toborzóval
egybekötve rendezzük meg.
Bosák Nándor megyéspüspök június 28-án, szombaton délelőtt 10 órakor a
debreceni Szent Anna Székesegyházban ünnepi szentmise keretében pappá szenteli
Olasz Lajos és Varga Lóránd diakónusokat, valamint diakónussá szenteli Mészáros Zsolt
akolitust.

Csíksomlyói élmények az ifjúság tollából
Tíz éve voltam elsőnek
a
zarándoklaton,
idén
lehetőségem nyílt megint
eljutni Csíksomlyóra. Nagy
élmény volt együtt gyalogolni
a helyiekkel és a többi
zarándokkal. A korai kelés és
a 36km-es táv megtétele után
kellőképpen
fáradtan
érkeztünk meg Csíksomlyóra,
amely a fáradtság ellenére
hatalmas élmény volt. Jó volt
látni a rengeteg embert akik
mind azért jöttek, hogy részt
vehessenek a szentmisén és egy szívvel-lélekkel imádkozzanak.
P.G.
Másodízben kaptam meg a kegyelmet, hogy minden zarándoklépésemnek értelmet
adjak azáltal, hogy felajánlom valamilyen nemes imaszándékra. Többször voltam már a
csíksomlyói kegyhelyen, de csak most gyalogoltam le újra a hosszú távot. Lelkileg nagyon
felemelő volt, fizikailag az utolsó 10 km-es szakaszon kevésbé... De a hegyre
felmenetben újabb erőt kaptam a lábaimba.
Amikor már majdnem felértünk a szentmise helyszínére, egy megrázó esemény
tanúja lehettem: egy kb 60 éves férfit tőlem 10 méterre próbáltak újraéleszteni a
mentősök... Még most is megrendülve gondolok vissza. De volt annyi lelki erőm, hogy a
látványon felülemelkedve imádkozzak érte. Mindez ijesztő, de ugyanakkor hatalmas
misztérium!
Minden fájdalom ellenére már másnap arra gondoltam, hogy újra megtenném a
távot! Istennek legyen hála!
D.E.
András atyának köszönhetően, volt szerencsém eljutni idén a csíksomlyói
pünkösdi búcsúra, amely egy felejthetetlen élmény marad számomra. Életemben először
most jutottam el Erdély szívébe. Péntek hajnalban, buszsofőrünkkel együtt 19 főnyi kis
csapatunk elindult a nagy útra, melyben mindféle korosztály megtalálható volt: 5 éves
gyermektől kezdve egészen a nyugdíjas „fiatalokig”. A hosszas buszúton átélt rettentő
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meleg, valamint a buszról látott eső sem szegte kedvünket, és szombat hajnali 5 óra
körül elindultunk közülünk 8-an gyalog, sok-sok zarándok társunkkal együtt egy közel 35
km-es útra, mely nagyon szép úton vezetett bennünket. Korábbi években már
megszokottá vált, hogy búcsú nem telik el eső nélkül, de induláskor én kijelentettem:
„idén nem lesz eső”, és utólag igazat lehet adni nekem, ugyanis amikor és ahol éppen
voltunk, valóban nem ért bennünket az eső. Hivatalos adatokat ugyan nem tudunk, de
több helyről is hallottunk olyan számadatokat, hogy mintegy félmillióan lehettünk a
nagymisén. Rengeteg magyar ember, elvétve ismerős arcokkal… leírhatatlan élmény! A
nagy tömeg ellenére sem történtek nagyobb eltévedések, egymás-elhagyás, csupán egyegy kisebb eset volt, amely hamar megoldódott. Szállásunk Gyimesfelsőlokon, a Sziklára
Épített Házban volt. Berszán atya, valamint a konyhás nénik vendégszeretete irigylésre
méltó volt, úgyhogy tényleg minden adott volt nekünk, hogy tökéletes legyen az itt
töltött idő. 4 napos utunk alatt elmentünk még az 1000 éves határig, illetve eljutottunk a
Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz is, visszafelé pedig Korondon álltunk meg egy kis
pihenőre.
Gy. Á.
Erdélyben második alkalommal jártam idén Pünkösdkor, őszinte csodálattal
néztem ezúttal is a helyiek természettel harmonikus, egyszerű, de boldog életét és azt,
hogy azt, amijük van, milyen szeretettel osztják meg másokkal. A Zarándoklaton most
vettem részt először, komoly céllal indultam neki, csodálatos volt látni, és érezni, hogy
mennyi embert vezérel egyazon cél. Sajnos tapasztaltam, hogy sokan csak jó bulinak
tekintik, egy teljesítmény-túrának, és menet közben mindenféle dologról „zagyváltak”,
ami eléggé zavarta a zarándokokat az elmélyülésben. Felemelő érzés volt a szentmisén
több ezer emberrel együtt imádkozni!
B.G.

Úrnapi gondolatok
A katolikus templomokban hétről-hétre, sőt napról napra botrányos dolgok
történnek. Azaz egyetlen nagy botrány: Istent eszünk és iszunk. Azaz egy időben
embert is eszünk, hisz Jézusban az emberi és az isteni természet egyszerre van jelen. A
régiek, a pogányok, még képesek voltak megbotránkozni ezen, mi napirendre tértünk
felette. Néha nem ártana, ha felébredne bennünk egy rejtett pogány tartalék, hogy szent
borzadály vegyen erőt rajtunk: Isten nemcsak emberré lett (ez még bizsergeti is
hiúságunkat…), hanem anyaggá. Táplálékká. Így aztán, néha egy-egy humorista láttán,
akinek nem sok érzéke van az emberek áhítatához, mint pár éve a Pardon nevű szatirikus
lapban, ahogy húsvéti nyuszit ettek a karikírozottak, felháborodunk. Vállalni kéne, és
mondani nekik: Barátom, igen, jól érted. Isten valóban táplálékká lett. Az ortodoxoknál,
ahol nem helyettesíti ostya a kenyeret, ez még nyilvánvalóbb. Botránkozzatok meg, de:
ízleljétek és lássátok, milyen jó az Úr! Persze, aki soha nem éhezett, aki mint a versailles-i
palota (a különben ártatlanul meggyanúsított) lakója, Mária Antónia a legenda szerint
kalácsot ajánl kenyér helyett - mivel az nem volt - a nyomorgóknak, hogyan is mérje fel,
mit jelent ez? Neki(k) ez csak desszert. Nem: Isten a főétel. Az egyetlen napi betevő
falat. Nélküle éhen halnánk. Nos, erről szól ez a botrányos ünnep: az Úr a kenyér.
(forrás: www.plebania.net)
Kiss Ulrich SJ
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Egy a hónap szentjei közül: Fischer Szent János
1479 körül született Beverly-ben (Anglia, Yorkshire megye). Tizennégy évesen
Cambridge-be került, ahol doktori fokozatot szerzett teológiából, majd huszonöt éves
korában pappá szentelték. Tudós és humanista is volt. Protektor lett, majd az egyetem
kancellárja. Ő lett a király anyjának gyóntatója. Cambridge-ben és Oxfordban teológiai
tanszéket alapított. 35 évesen Rochester püspöke lett. Igénytelenül és szerényen élt,
betegeket és szegényeket látogatott, szokásait szerzetesi szigor jellemezte, pl. naponta
csak 4 órát aludt. Olyan könyvgyűjteménye volt, ami Európa legkiválóbb gyűjteményei
közé tartozott. Mikor a cambridge-i egyetem színvonala elkezdett süllyedni, görög és
héber tanszék felállításával orvosolta. Negyvennyolc éves korában elkezdett görögül
tanulni, ötvenegy évesen pedig héberül. A híres humanistát, Rotterdami Erasmust
meghívta professzornak Cambridge-be. Amikor VIII. Henrik király 1522-ben
beleszeretett Boleyn Anna udvarhölgybe, és minden eszközt fölhasznált, hogy a spanyol
Aragóniai Katalinnal fönnálló házasságát fölbontassa, azt gondolta, hogy János segít
majd neki. Ám ő nem engedte, hogy a király felbontsa 20 éve tartó házasságát.
Püspöktársai kompromisszumot tanácsoltak, de hajthatatlan volt. Végül VIII. Henrik
esküt követelt alattvalóitól, amely a Boleyn Annával kötött házasságát érvényesnek
ismerte el, és a királyra ruházta a legfőbb egyházi hatalmat. János Börtönbe került, a pápa
eközben kinevezte bíborossá, majd 1535. június 22-én lefejezték. Testét egy napig ott
hagyták heverni, aztán valami gödörbe vetették. Fejét póznára tűzve a londoni hídra
állították, és ott hagyták tizennégy napig. Két hét után nagy barátja, Morus Tamás feje
került a helyére. Mindkettőjüket haláluk után négyszáz évvel, 1935-ben avatta szentté XI.
Pius pápa.
Liszkócziné Petrik Anita

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Június 15. (Szentháromság vasárnapja): Gyarmati család
Június 22. (Úrnapja): Asztalos család
Június 29. (Évközi 13. vasárnap): Ifjúság
Július 6. (Évközi 14. vasárnap): Hajdú család
Július 13.(Évközi 15. vasárnap): Mária Légió

Szép gondolat
Az öröm akkor kezdődik, amikor abbahagyod saját boldogságod keresését, azért
hogy megkísérelj másokat boldoggá tenni.
Michel Quoist

Gyerekszáj
Négy éves kisfiú az anyukájának: Anya, ugye az összes állatot Isten teremtette? A kutyát
különösen jól eltalálta.

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
- Miért szomorú az ajtó?
- Mert becsapták...

