TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

15. évfolyam 9. szám - az Úr 2014. évének szeptember havában
Szentírás vasárnapja
"Ha valamit el akarsz titkolni az emberek előtt, add ki könyvben." Nem
emlékszem már, hogy kitől hallottam ezt a mondatot, de azóta sokszor eszembe jut.
Sajnos tapasztalom, hogy nagyon igaz. Gondolom, hogy nem mondok újdonságot azzal,
hogy információs társadalomban élünk. Egy átlagember napjainkban többet tud, mint
valaha, mégis általánosan jellemző, hogy alapvető fontosságú értékekkel nincs tisztában.
Hogyan történhet meg mindez? Úgy gondolom, sokféle válasz adható a kérdésre, de egy
biztos: nem elég a puszta információ, az értesülés, hanem az embernek egyszerűen
szüksége van egy biztos tájékozódási pontra az életében. Véleményem szerint ez az ami
egyre inkább kikopik az egyes emberek tudatából és így társadalmunkból is.
A Szentírás az egyik legelterjedtebb könyv a világon. Számos nyelvre lefordították
és felmérhetetlen példányszámban jelent már meg szerte a földön. Ritka az a háztartás,
ahol ne találnánk a Bibliát. Viszont nem az a kérdés, hogy mit tudunk a Bibliáról, hanem
inkább az, hogy mit tudunk annak szerzőjéről? Sőt, hogy tovább menjek, mennyire
ismerjük, élő kapcsolatban állunk-e a Szerzővel. Ugyanis a Biblia is lehet holt betű,
egyszerű nyomtatvány. Viszont lehet az Élet Könyve is, olyan útmutató és kapcsolódási
pont, ami minden képzeletünket felülmúlva mutatja meg számunkra az utat. Azt az utat,
ami életünk beteljesedéséhez vezet, azt az utat, amelyet minden ember keres; ugyanis ott
él minden ember szívében, hogy boldog akar lenni és szeretné, hogy ez a boldogság
teljes és örökké tartó legyen. Rajtunk áll, hogy mi lesz a Biblia számunkra. A mű ugyanis
megíratott és a rendelkezésünkre áll a nap huszonnégy órájában. Rajtunk áll, hogy életté
válik-e, vagy pedig kiüresedett szöveg lesz.
Az Egyház nem véletlenül szentel egy külön vasárnapot a Szentírásnak. Évről évre
előttünk áll az Egyház nagy kincse. Az a könyv, amiben az élő Isten közel jött hozzánk,
amit azért adott, hogy boldogulni tudjunk a földi életben és fel tudjunk készülni annak
beteljesedésére. Előttünk áll nem csak a Szentírás vasárnapján, hanem életünk minden
napján, feketén-fehéren az igazság, ami szabaddá tesz. Remélem, hogy mi is és az
eljövendő nemzedékek is elég bátrak leszünk ahhoz, hogy kinyújtsuk a kezünket a
Szentírás után és merítsünk belőle, hogy így a mi életünkben is beteljesedjenek Jézus
szavai: "Azt akarom, hogy életük legyen és életük bőségben legyen." Reznek Ádám atya
Mindenható Isten! Hiszem, hogy a Szentírás szavai által te szólsz az emberekhez, te szólsz
hozzám. Nem elégszem meg szavad hallgatásával és olvasásával, hanem arra törekszem, hogy a
megismert igazságot mindennapi életemben megvalósítsam. Szeretnék nap mint nap figyelni üzenetedre.
Segíts, hogy a tanítás ne maradjon bennem „holt betű”, hanem életté váljon bennem. Segíts, hogy a
szavak mögött meglássalak Téged, aki az üdvösség útját mutatod meg számomra. Igéd által alakítsd át
gondolkodásomat, ébressz bennem hitet és ösztönözz jócselekedetekre! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet! Amen
Tócói Harangszó
Kiadó: Fodor András plébános. Szerkesztők: Almásiné Németh Katalin, Dobróczki Emese
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Események templomunkban
Az elmúlt hónapban három gyermek, László, Zoltán és Ákos László részesült a
keresztség szentségében templomunkban, hozzánk tartozó temetés nem volt.
A tanévvel együtt elkezdődött a hitoktatás is. Az 1-2. és 5-6. osztályokban
katolikus hit- és erkölcstant tanulnak órarendi keretben azok a diákok, akiknek a szülei
ezt kérték. A többi osztályokból tanítás utáni iskolai, vagy plébániai hittanórákra várjuk a
katolikus szülők gyermekeit. Kérjük a szülőket, ne feledkezzenek meg ígéretükről, amit
gyermekük vallásos nevelésére tettek, amikor megkereszteltették. Bíztassuk a
gyermekeket, hogy rendszeresen vegyenek részt hittanórán és a vasárnapi szentmiséken!
Az ifjúsági csoport (gimnazista és egyetemista korosztály) csütörtökönként tartja
összejövetelét. Ugyancsak csütörtök délután van a felnőtt katekézis és keresztény
filmklub is – mindegyik alkalomra várjuk az érdeklődőket. Hívjuk, biztassuk egymást,
hogy éljünk az alkalmakkal, amelyek ébreszthetik, felszíthatják langyuló hitünket.
Október hónapban a szentmisék előtt fél órával, közösen imádkozzuk a
rózsafüzért.

Hittanos toborzó
A tavalyihoz hasonlóan ezt a tanévet is hittanos toborzóval kezdtük szeptember 6án, szombaton, melyre szeretettel vártunk minden gyermeket. A hitoktatókkal és
képviselőtestületi tagokkal karöltve kezdtük szervezni a programokat. 10 órától
gyülekeztünk a templomkertben, majd közösen énekeltünk és imádkoztunk a
templomban Ádám atya és Kati vezetésével. Hála Istennek nagyon szép idő volt. Azt a
néhány gomolyfelhőt, amely megjelent a süteménykészítés közben, hamar elkergették a
máltais munkatársak imái. A trambulin is megállta a helyét, ellenőriztük is, hogy
működik-e még. Nem okozott csalódást sem gyermeknek, sem felnőttnek.
Még a délelőtt folyamán megnéztük a Magvető bábcsoport előadását, akik most is
nagyon szívesen és viszonzást nem várva jöttek és nagy odaadással mutatták be a
Szeretetre vágyó sün meséjét. Nagyon vicces, érdekes, tanulságos és egyben megható
volt a történet. Néhány felnőttnek könnyeket csalt a szemébe…
Ebéd után kézműves foglalkozás keretében karkötőt fontunk, énekeltünk
beszélgettünk.
Köszönet mindenkinek, aki aktívan vagy közvetett módon részt vett e szép nap
megvalósításában.
D.E.

Szent Mihály nap közeledik
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A főangyalok közül hármat ismerünk név szerint:
Gábrielt, Ráfaelt és Michaelt, akit mi magyarok Mihálynak
hívunk, ezzel is jelezve, milyen közel áll hozzánk. Festők
számára hálás téma a sárkánnyal harcoló kivont kardú
páncélos hős, lobogó hajjal. A Sátán is félelmetes, ám az
angyal győzelme kétségtelen. Így magaslik ki alakja az egri
bazilika fehér márványoltára fölött, mint a templom egyik
védőszentje, akit búcsúval ünnepelünk… Jómagam inkább
azt a szecessziós képet szeretem, amelyiket Debrecenből
kaptam. Ezen hamvas képű kékruhás ifjú az arkangyal,
olyan mint egy kiscserkész. Azt hinné az ember, a légynek
sem tud ártani. Ám a zöld sárkány megjuhászodva pislog kivont kardjára a talpa alól…
Vajon milyenek lehetnek az angyalok valójában? Ezt bizony csak odaát fogjuk
megtudni.
Szent Mihály ünnepe fontos nap volt népünk számára a gazdasági évben: ekkor
hajtották be az állatokat a legelőről a téli szállásra, s végezték el a gazda számára a
számadást. S hogy milyen nagyszabású vásár kapcsolódik e naphoz, azt debrecenieknek
nem kell magyarázni. Mivel más vidékeknek is megvan a maga jellegzetes Mihály napi
hagyománya, ebben az évben újból másodjára szerveznek országos programot a
szeptember 29-hez közel eső szombatra „Itthon vagy. Szeretlek, Magyarország!”
szlogennel. A közmédia hetek óta hirdeti, s közvetíti is ezeket a színes rendezvényeket
több tucat helyszínről. Jó lenne megtanulnunk együtt ünnepelni, együtt örülni minél
többünknek! Hogy legyen közös élményünk, közös emlékünk, amely ideköt, s nem
engedi fiainkat, családjainkat a világban szétszóródni… Segíts bennünket Szent Mihály,
őrangyalunk és minden angyal, légy szövetségesünk a küzdelemben! Mert nehéz
szembeszállni a Gonosszal, akinek legalább annyiféle arca van, mint nektek,
angyaloknak. S egyedül nem is vagyunk képesek felismerni a Sátánt és a többi gonosz
szellemet, csak amikor már késő… „Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!”
Dr. Németh Béláné

Egy a hónap szentjei közül: Szent Lioba apátnő
Szent Bonifác missziós segítői között egyedülálló helyet foglal el. Életrajzírója
szerint derűs higgadtság és mértéktartó aszkézis jellemezte. Egyedüli gyermeke volt
szüleinek, apja korán meghalt. Apja Bonifác barátja volt, anyja pedig Bonifác rokona. A
nyugati szász kettős kolostorban, Wimborne-ban nőtt fel a szigorú Tetta apátnő szeme
előtt. Rokoni kapcsolatai és kolostori világa Lioba figyelmét ráirányították Bonifác
missziós tevékenységére. Érdeklődéssel figyelte munkájának nehézségeit, római utazását,
a pápákhoz fűződő kapcsolatait, püspökké szentelését és érsekké emelését. Egy
levélváltásnak köszönhetően nagy barátok lettek. A kontinens angolszász
misszionáriusainak szülőföldjükkel történt levélváltása egyre újabb erőket lelkesített és
késztetett missziós munkára. A 8. század harmincas évei során az angolszászok új és
erősebb áramlása kezdődött el. Az érsek toborzó felhívása a ,,zarándoklat'' új hullámát
váltotta ki. Ezekkel a férfiakkal és nőkkel együtt érkezhetett Bonifác hívására Lioba is
Germániába. Bonifác 732-735 között kezdett a Majna völgyében tevékenykedni, majd a
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Rajna völgyében is. Női kolostorokat alapított, melyek közül az egyiket,
Tauberbischofsheim kolostorát Liobának rendelte alá. A lányok nevelése és oktatása volt
a feladata. Tauberbischofsheim a középpontja lett egy egész sor más kolostornak,
amelyek főapátnője Lioba maradt. Mikor Bonifác utolsó útjára indult, meghagyta
Liobának, hogy tartson ki itt élete végéig. Fuldában közös sírhelyet jelölt ki a maga és
Lioba számára. Amikor azonban Lioba megöregedett, s úgy érezte, hogy nem tudja már
ellátni hivatalát és feladatait, visszavonult a Mainztól délre fekvő Schornsheim királyi
udvari birtokra, ahol 782. szeptember 28-án hazahívta az Úr. Liszkócziné Petrik Anita

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Szeptember 28. (Évközi 26. vas.): Ifjúság
Október 5. (Évközi 27. vas.): Képviselőtestület
Október 12. (Évközi 28. vas.): Takács család
Október 19. (Évközi 29. vas.): Rózsfüzér Társulat

Szép gondolat
Három dologért adok hálát Istennek minden nap: azért, mert megengedi, hogy
megismerjem munkáját; azért, mert a sötétségben meggyújtotta számomra a hit lámpását;
és legfőképp azért, mert vár rám egy másik lét tele életörömmel, virágpompával és
mennyei dallamokkal.
Helen Keller (vak és siket írónő)

Gyerekszáj – Gyermekek levelei Istennek 2.
- Kedves Isten! Azt tanultuk, hogy Edison csinálta a fényt. De a hittanórán azt mondták,
hogy Te csináltad. Biztos vagyok benne, hogy ellopta az ötleted.
- Kedves Isten! 900 évig szeretnék élni, mint az a pasas a Bibliában.
- Kedves Isten! Sosem érzem magam egyedül, amióta hallottam Rólad.
- Kedves Isten! Ha nem hagytad volna, hogy a dinoszaurusz kihaljon, nem lenne
országunk. Jól csináltad.
- Kedves Isten! Fantasztikus, hogy a csillagok mindig jó helyre kerülnek.
- Kedves Isten! Szerintem senki sem lenne jobb Isten, mint Te. Csak azt akartam, hogy
tudd. Nem csak azért mondom, mert Te vagy Isten.
- Kedves Isten! Nem gondoltam, hogy a narancssárga megy a lilával, amíg kedden nem
láttam, a naplementét, amit te készítettél. Klassz volt.

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
Felkeresik az indiánok a törzs legöregebb varázslóját:
- Milyen telünk lesz?
A varázsló tanakodik, gondolkodik, mit tud mit nem tenni, csinál egy kis szemfényvesztést, majd azt mondja:
- Idén hideg telünk lesz!
Elmennek az indiánok fát gyűjteni, mert a legtekintélyesebb varázsló azt mondta,
hogy hideg lesz télen.
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Ám a varázslót nem hagyja nyugodni, kíváncsi és ezért telefonon felhívja a
meteorológiai központot és megkérdi:
- Nem tudnák megmondani, hogy milyen telünk lesz?
Kis várakozási idő után jön a válasz:
- Az idén nagyon hideg telünk lesz, mert az indiánok gyűjtik a fát!

