TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

15. évfolyam 7. szám - az Úr 2014. évének július havában

Vakációra ajánlott jó tanácsok, imák - 2.
Szalézi Szent Ferenc meglátásai Istennel való kapcsolatunkhoz:
Isten soha nem hagy el, hacsak nem azért, hogy annál biztosabban tartson minket. Soha
nem enged el, hacsak nem azért, hogy jobban megóvhasson minket. Soha nem harcol
velünk, hacsak nem azért, hogy megadja magát nekünk, és áldását bocsássa ránk.
- Nem a munkánk mennyiségében telik Isten öröme, hanem abban a szeretetben, amivel
dolgozunk.
(Forrás: http://www.szaleziak.hu/j-szentek/szalezi-szent-ferenc)
Avilai Szent Teréz imádságos életünk elevenen tartására buzdít:
- Bensőnkben van valami, ami összehasonlíthatatlanul értékesebb mindannál, amit
látunk: a lélek. Ne úgy képzeljük a lelket, mintha valami csekélyke, szűk dolog volna,
hanem úgy, mint egy egész belső világot, amelyben annyi pazar fénnyel berendezett lakás
van. Ez nem is lehet másképpen, hiszen a lélek bensejében van Isten lakása is. A lelki
várkastély belsejébe csak egy kapu vezet, ez az imádság és elmélkedés.
- Amennyire csak tudtam, azon voltam, hogy amikor imádkozom, bensőmben “érezzem” a mi jó Urunk, Jézus Krisztus jelenlétét. Ha életének valamelyik részletéről
elmélkedtem, úgy képzeltem magam elé, mintha bensőmben folyna le. Mindig nagy
hasznunkra van, ha rágondolunk arra a jó Barátra, aki bensőnkben lakik. Nagyon fontos,
hogy megértsétek: az Úr bennünk lakik, bensőnkben együtt vagyunk vele.
- Nézetem szerint a belső ima nem egyéb, mint benső barátság Istennel, amennyiben
gyakran maradunk négyszemközt Ővele, tudván azt, hogy szeret bennünket. A lélek
beszéljen Hozzá, adja elő kéréseit, mint tenné édesatyjával, mondja el Neki bajait, kérje
támogatását.
- Ne engedd, Uram, hogy bárki is megengedhetőnek tartsa azt, hogy csupán szájával
beszéljen Hozzád! Hogy gondolkozhat így egy keresztény?
- A belső ima egész épülete az alázatosság talapzatán nyugszik, és minél mélyebbre alázza
magát a lélek a belső imában, annál magasabbra emeli az Úr. Az alázatosság oly méh,
amely szünet nélkül dolgozik odabent a méhkasban.
- Semmi se zavarjon, semmi ne rémítsen, minden elmúlik, Isten nem változik;
a türelem mindent elér; annak, aki Istené, semmi sem hiányzik: Isten egymaga elég.
(Forrás: http://metropolita.hu/2010/05/08/nagyon-jo-idezetek-az-imarol/)
Az előzőkkel
párhuzamos gondolatú ima a taizéi Roger testvértől:Te mindig bennem élsz, még ha
nem is tudok róla. - Te akkor is velem voltál, amikor megfeledkeztem rólad. - Szívemnek
szívében rejtőztél, de máshol kerestelek. - Még ha távol maradok is Tőled, Te mégis
vársz rám. - Egyszer eljön a nap, mikor így szólhatok hozzád: Föltámadt Krisztus! Te
vagy az életem! Krisztus, hozzád tartozom. Krisztus a Tiéd vagyok.
(Forrás: http://www.hitvallas.hu/regi/hitv0510/hitv051035.html) Pető István atya
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Események templomunkban
Templomunkban, június elején Luca, július elején pedig Veronika részesült a
keresztség szentségében. Volt két hozzánk tartozó temetés is: Rézműves Etel és Rózsa
Erzsébet testvéreinket temettük.
Templomunkban idén nyáron és ősz elején több esküvő is lesz, illetve már volt is.
Július 14-én egy szingapúri ifjú pár, Nagy Georgina és Christopher David Lai kötötte
össze életét Isten szent színe előtt több nyelven. Az ara magyar, a vőlegény francia
anyanyelvű, szingapúri származású. István atya eskette őket. A pár egymás között angolul
beszél, de hogy a násznép is értse, angolul és magyarul folyt a szertartás. A nászáldás az
ifjú férj iránti tiszteletből francia nyelven is elhangzott.
Július 21-én indul a lengyelországi zarándoklat.
Július 27-én lesz a szokásos egyházmegyei búcsú Máriapócson. Ezen a vasárnapon
templomunkban nem lesz római szertartású szentmise. Azok, akik nem tudnak jönni a
máriapócsi búcsúra, a ½ 11-kor kezdődő görög katolikus szentmisén vehetnek részt.
Bosák Nándor püspök atya döntése értelmében Pető István atya gyógykezelése
idejére augusztustól a debreceni Szent Erzsébet Otthonban végez szolgálatot. Új
káplánunk a 2013-ban szentelt Reznek Ádám atya lesz.

Búcsúzunk Pető István atyától
István atya 2011 augusztusa óta szolgált templomunkban. Bosák Nándor püspök
atya augusztustól a Szent Erzsébet Otthonba helyezte lelkipásztori szolgálatra.
- Hogyan érinti István atyát, hogy elhelyezik a Szent Család plébániáról?
Részben várható volt, mert már kellően hosszú idő telt el, részben nem kiszámítható.
Számomra ez az újabb „állomáshely” már majdnem olyan, mint a tornaszerek között a
felemás korlát, mert nem egyházközség, hanem bentlakásos intézmény. Sajátos kérdés
merül fel ebben a helyzetben: Kinek van erre szüksége? Hiszen jónéhány beteggé
nyilvánított atya él különböző plébániákon, őket mégsem irányították át „gyógyulásuk
érdekében” az Otthonba.
- Mi volt a legjobb az itt töltött időben?
A szertartások végzése, mely a maga módján sajátosan „gyógyított”, eltérő módon a
kezelésektől és a gyógyszerektől. - Ezen kívül a hajdúsámsoni egyházközség tagjaival
való kapcsolat, a velük együtt végzett liturgikus cselekmények (szentmise, rózsafűzér,
közös éneklések, hálaadások, Szentírás olvasás, előadások). Kívánom, hogy legyen
továbbra is buzgó és szorgalmas ez a közösség!
- Összességében hogyan értékelné az itt töltött időt?
Elég gyorsan és számomra változatosan telt el. Igyekeztem megtenni, amit lehetett;
kihasználni az adottságokat, lehetőségeket.
- Mit vár az új helytől?
Az új „hely” valójában csak félig az, mert nem egyházközség, hanem intézmény. Sajátos
közössége a benne lakóknak, illetve az ott dolgozóknak. Igyekszem majd megkeresni
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azokat a lehetőségeket, melyek találkoznak a személyes vagy intézményi igényekkel. Az
egy fedél alatt való lakás mellett tovább fejlődhet a közösségi jelleg is. Külön érdekessége
a helynek, hogy a kerekestelepi egyházközségnek mint hívek közösségének, milyen a
kapcsolata az Otthonban található kápolnával; a tagoknak egymással és az egyházközségi
liturgikus élettel. Ezt a későbbiek folyamán meg fogom figyelni.
- Végül mit üzenne még István atya a mi közösségünk tagjainak?
A lelkiségi csoportok próbálják meg újra felépíteni és megújítani önmagukat lelkipásztori
vezetés nélkül is, hiszen ez adja meg teljesebb önazonosságukat. Megfelelő létszám és
önmotiváló lelkesedés nélkül a csendes vegetálás a jövő kilátása. Az egyházközségi
„testületek” (akolitusok, hitoktatók, képviselőtestületi tagok, liturgikus felelősök) minden
gyakorlati tennivalót használjanak ki a közösség erősítése érdekében. Enélkül olyan
párhuzamosok, melyek a mondás szerint csak a végtelenben találkoznak.

Kármelhegyi Boldogasszony ünnepére
Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe július 16-án van.
A Szentírás számos helyen megemlékezik a Kármel-hegy szépségéről, ahol Illés
próféta védelmezte az élő Istenben való hit tisztaságát. A próféta ezen a helyen mutatta
be égőáldozatát, hogy a hitetleneknek bebizonyítsa, az Úr az egyetlen és igaz Isten. A
XII. században a magányosan élő remeték kápolnát emeltek itt, és naponta misét
tartottak Szűz Mária tiszteletére.
Végül Szent Albert jeruzsálemi pátriárka hivatalosan is engedélyezte működésüket,
így megszületett a Kármel-hegyről elnevezett, szemlélődő karmelita rend. Az ószövetség
tengerről felszálló felhőjében (1Kir 18,44), mely Illés próféta idejében a megmentő esőt
hozta, a Szűzanya előképét látták.
A Kármel-hegyi Boldogasszony tiszteletét magukkal hozták Európába is a 14.
században, amikor a szaracénok elől menekülni kényszerültek. Az ünnep
középpontjában Szűz Mária kegyelmessége áll.
A lexikonok a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepét egy látomással magyarázzák.
Az Angliában élő Stock Szent Simon előtt 1251. július 16-án megjelent Szűz Mária az
angyalok kíséretében és egy skapulárét (váll-lepel) valamint különleges ígéreteket adott
azoknak, akik ezt hittel viselik. A karmeliták jellegzetes barna skapuláréja az évszázadok
alatt szimbólummá vált: mert Mária ígérete alapján viselője megmenekül a pokol tüzétől
és Szűz Mária különös kegyelmében részesül. A kegyelem persze nem jár automatikusan,
a lepel viselése megfelelő életszemlélet nélkül hasztalan. A skapulárét nemcsak a rend
tagjai, hanem laikusok is hordták oltalmat remélve a pokoltól. Napjainkban a laikusok
már nem skapulárét viselnek, hanem érmet, melyen Mária (vagy a karján ülő Kisded)
nyújtja a skapulárét.
"Bevittelek benneteket a Kármel földjére, hogy annak gyümölcsét és
legjavát egyétek" (Jer 2,7)
D.E.
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Egy a hónap szentjei közül: Szent Hedvig királynő
Szül. 1373. december vége és 1374. február közepe között +Krakkó, 1399. július 17.
Lengyel testvéreink kedves szentje Nagy Lajos magyar és lengyel király, valamint
Erzsébet harmadik gyermeke volt. Egy szerződés értelmében Lipót fia, Vilmos
hitvesének szánták, s négy éves korában meg is eskették a nyolc éves Vilmossal. Mikor
6 éves lett, hazahozták Magyarországra, hogy itt készüljön föl a tényleges
házasságkötésre. Atyja, a magyar trónra szánta, de halála után a királyné és a nemesek
az idősebb leányt, Máriát ültették a magyar trónra, Hedviget pedig a lengyel trónra
rendelték. 1384 őszén érkezett Krakkóba, s a lengyelek királynőjükké választották.
Vilmost viszont nem akarták a trónon látni. Ezért amikor Jagelló László követeket
küldött, hogy megkérje Hedvig kezét, meghallgatták kérését, mert ígéretet tett arra, hogy
vele együtt az egész litván nép megkeresztelkedik és egyesül Lengyelországgal. Erre a
Habsburgok Krakkóba küldték Vilmost, aki be akart törni Wawel várába. ám a
lengyelek kiűzték az országból. Hedvig, bár teste-lelke tiltakozott az új házasság ellen,
mégis beleegyezését adta, mert Isten akaratát látta benne. VI. Orbán pápa érvényesítette
ezt a házasságot, utóda, IX. Bonifác pedig elfogadta, hogy keresztapja legyen születendő
gyermeküknek. Hedvig tevékenyen részt vett az állam életében. Mindenekelőtt elérte
azt, amit sem törvény, sem fegyver nem tudott elérni: a pogány Litvániát a kereszthez
vezette. Sokat fáradozott az elszakadt Ruténia megtérítéséért is. Rómában kieszközölte,
hogy a pápa engedélyezze a krakkói egyetemen a teológiai fakultás megnyitását.
Szentség hírében halt meg. Nem a Wawel-katedrális kriptájába temették el, mint a többi
királyt, hanem a főoltár alá. A lengyelek 1950-ben végre elérték Jadwiga boldoggá
avatását, II. János Pál pedig 1997. június 8-án avatta szentté Krakkóban.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Június 20. (Évk. 16. v.): Ministránsok - Augusztus 3. (Évk. 18. v.): Képviselőtestület
Augusztus 10. (Évk. 19. v.): Takács cs. - Augusztus 11. (Évk. 20. v.): Báránkó cs.

Szép gondolat
A gyertya nem egy pontra világít, hanem fényt áraszt maga körül. Így kell, hogy a
keresztyén ember is mindenkinek, kicsinynek és nagynak egyaránt áldást sugározzon.
Charles Haddon Spurgeon

Gyerekszáj

Három év körüli kislány vendégségben nézegetett egy szobrot II. János Pál pápáról,
amelyen széttárja a karjait.
- Ki ez? - Ő volt a pápa bácsi.
- És mit csinál a karjával? - érdeklődött tovább. - Imádkozik.
Erre összetette két kezét: - Mi így szoktuk a kezünkkel!
Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
Kezdetben Isten teremté a természetes számokat. A többi az ördög műve…

