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A Szent Család Templomból

15. évfolyam 11. szám - az Úr 2014. évének november havában

Ferenc pápa: Evangelii Gaudium – 2.
A múlt hónapban Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítás első
fejezeteibe igyekeztünk betekintést nyerni. Láthatjuk, hogy a Szentatya egy igen átfogó
dokumentumot adott ki, amelyben minden keresztényt alapvető élethivatásának
megélésére buzdít. A bevezetés és az első fejezet ennek az alapvető missziónak a
mibenlétét és a megvalósíthatóságát tárgyalja.
Továbbmenve Ferenc pápa egy igen fontos témát részletez, mégpedig a közösségi
elköteleződés kérdését. A keresztény ember a Krisztusba vetett hitét mindig közösségi
módon éli meg. A hit sosem magán ügy, hanem minden esetben Isten gyermekeinek
ügye. Éppen ezért ha egyre hitelesebben akarjuk megélni hitünket és egyre inkább meg
akarjuk valósítani az életünkben Krisztustól kapott küldetésünket, elengedhetetlen
azoknak a szempontoknak a figyelembevétele, amelyet a pápa apostoli buzdításának
második fejezetében elénk tár. Látnunk kell ugyanis napjaink kihívásait és buktatóit. A
kirekesztés buktatóját, ami egyre inkább egzisztenciális peremre szorítja azokat, akik
napjaink gazdasági versenyéből kizáratnak. Kihívás ugyanakkor a pénz bálványozásának
elkerülése. Látva azt, hogy mindennapjaink meghatározó eleme az anyagi javakkal való
foglalkozás, aminek igenis helye van az ember életében, nem szabad engednünk, hogy ez
elsődlegessé, vagy akár kizárólagossá váljon az életünkben. Nem szabad az
evangéliumról tett tanúságtételünkben figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy más és
már társadalmi és kulturális környezetben élünk. Mindezek szem előtt tartása azért
fontos, mert Krisztus nem egy bizonyos kultúra, társadalmi réteg, vagy történelmi
korszak számára hirdette meg Isten Országát, hanem az üdvösség örömhírét
mindenkinek, minden korban elérhetővé tette és akarja tenni az idők végezetéig. Ebben
a tanúságtételben minden megkeresztelt ember részt vesz, tehát az egész Egyház.
Ugyanakkor az Egyházban kifejezett szolgálatot tevők élethelyzete és segítése igen
fontos. Ezért szentel Ferenc pápa külön alfejezetet a lelkipásztorkodásban munkálkodók
kérdésének, akiknek ugyancsak számos kihívás adatik a mindennapok szolgálatában.
Elsőre furcsának tűnhet, hogy egy olyan dokumentumban, amelyet minden keresztény
számára ír, egy olyan kérdésre tér ki, ami csak egy bizonyos "rétegét" szólítja meg az
Egyháznak. Viszont ha jobban belegondolunk, megláthatjuk, hogy bár a szolgálati
papságról (és elsősorban nekik) ír, mindannyiunk számára fontos, hogy tudjuk, milyen
kihívásokkal kell megküzdeniük a mindennapokban a püspököknek, papoknak. Nem
csak a puszta szolidaritás kérdése ez, hanem a rálátásé, hogy így értve és megértve
egymás élethelyzetét egyre egységesebben tudjunk mint testvérek Krisztusra mint főre
tekinteni és teljesíteni az Ő akaratát. Azt az akaratot, amely megszentelődésünket
szolgálja, és az üdvösségre vezet el minket.
Reznek Ádám 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 egy gyermek, Hedvig részesült a keresztség szentségében,
hozzánk tartozó temetés nem volt.
November 23-án, Krisztus Király ünnepén áldásban részesülnek az idén kerek
évfordulót ünneplő házaspárok.
November 29-én (szombaton) délelőtt 10 órára közös adventi koszorúkészítésre
várjuk a gyermekeket és családjukat. Akinek megvan a múlt évben használt koszorú
alapja, az hozza magával, akinek nincs, vagy most jön először, annak adunk. Az esti
szentmisében meggyújtjuk az első gyertyát a koszorún.
Az adventi hétköznapokon az esti szentmisék helyett reggel 6-tól Rorate
szentmiséken vehetünk részt.
Advent 3. vasárnapján lesz az elsőáldozás.

Veszélyeztetett ünnepeink
Mi koptatja el, mi lehetetleníti el, mi teszi tönkre ünnepeinket?
Évek óta figyelem és gyűjtöm az ünneprontó tényezőket. Az alábbi lista bizonyára
még nem teljes, de némi önvizsgálatra máris alkalmas.
 az ünnep utáni vágy és/vagy az ünnepi lelkület hiánya (Ennek a következménye az
ünneptől való menekülés!)
 az ünneptől való elidegenedés, a tőle való távolságtartás („Mi közöm hozzá? Nem
érdekel! Csak akadályoz a vásárlásban, a munkában, ügyeim intézésében” stb.)
 ha az ünnepet nem előzi meg várakozás, felkészülés
 ha az ünnepet nem a napján tartjuk/üljük
 az ünnepnapi mise (súlyos ok nélküli, vagy kényelemből való) elmulasztása, vagy
az előző esti misével való „pótlása”
 anyagi érdekből önként végzett munka (Tehát nem a megszakítás nélküli, vagy a
több műszakos munkarendben dolgozók tevékenységéről van itt szó!)
 az ünnep méltóságával össze nem egyeztethető munkavégzés (pl. költözés,
gépkocsi szerelés/javítás, nagyobb kerti munkák pl. trágyázás, permetezés,
termény betakarítás, stb., lakásfelújítás, nagymosás, befőzés)
Más megítélés alá esik az e napi ténykedés, ha a felebaráti szeretet gyakorlása
kapcsán végezzük, ha életveszély-, baleset- vagy kárelhárítás teszi szükségessé,
vagy ha közvetlen haszon szerzés szándéka nélkül, pusztán a saját
gyönyörűségünkre, kikapcsolódásképpen végezzük
 az együttlakók közötti feszültség, konfliktus, veszekedés
 az ünnephez méltatlan ruha viselése
 a félelem, az aggodalom (pl. a munkahely vagy az egészség elvesztésétől)
 ha az együtt élő személyek ünnepnapi programjának alig vannak, vagy egyáltalán
nincsenek közös pontjai
 másokra átsugárzott kedvetlenség, kiegyensúlyozatlanság, ingerültség
 hiperkritika, túlzott akaratosság a környezet tagjaival szemben
 mások negatív példája
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lelki békénket felkavaró esetek (pl. igaztalan vádak, trágár beszéd, váratlan káreset)

Feltétlenül szükséges lenne összeállítani a jó ünneplés nélkülözhetetlen feltételeit,
kellékeit, az ünnepeinket megerősítő tényezőket is. Ezért kérjük: javaslataikat (névvel
ellátva vagy anélkül) egy összehajtott papírlapon dobják be az újságos asztalon levő nagy
perselybe legkésőbb 2014. dec.18-án az esti mise végéig, vagy küldjék el e-mailben az
almasine.kata@gmail.com címre!
A beérkezett véleményeket következő lapszámaink valamelyikében rendszerezve
közzé tesszük.
Számítunk együttműködésükre!
Takács József
Kell az ünnep! hogy megálljon az a szörnyű hajsza, lárma,
Melyben szebbik emberséged fölfalja a gyár s a tárna!
Mécs László OPraem: A munkás ünnepel (részlet)

Egy a hónap szentjei közül: Avaloni Szent Hugó
püspök
A burgundiai királyságban lévő Avalon urának fia volt. Anyja halála után az ágostonos
kolostorba lépett, majd 20 évesen karthauzi lett. 1180-ban rendje priorként küldte az első
angol karthauzi kolostorba, amit jól megalapozott. 1186-ban II. Henrik meghívta Hugót
Lincolnnak, Anglia legnagyobb egyházmegyéjének püspökévé. Első tevékenysége volt,
hogy újjáépíttette székesegyházának keleti kereszthajóját, amely egy évvel korábban
földrengés következtében részben leomlott. Ez az új épületrész az angol gótika
legkorábbi példáihoz tartozik. Megalapozta a lincolni teológiai iskola hírnevét. II.
Henrikkel és I. Richárddal is akadt nézeteltérése, de az ő kezdeményezésére ki is
békültek. A középkor más szentjeihez hasonlóan Hugó is különleges szeretettel törődött
a bélpoklosokkal; gyakran meglátogatta kórházaikat, gazdag ajándékokat vitt nekik,
intette őket, hogy türelemmel viseljék szenvedéseiket. Különleges szeretetet és
jóindulatot tanúsított a gyermekek és az állatok iránt is. Bár Hugó Lincoln püspöke volt,
a későbbiekben Witham karthauzi kolostorát is vezette, s minden év őszén ott töltött
egy-két hónapot. Röviddel halála előtt még egyszer meglátogatta a nagy karthauzi
kolostort. Visszafelé utaztában Londonban halt meg 1200. november 16-án. Már akkor
sok csoda történt, mikor holttestét visszavitték Lincolnba. Hugót 1220-ban avatták
szentté.
Liszkócziné Petrik Anita

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
November 23. (Krisztus Király ünnepe): Bódis család
November 30. (Advent 1. vasárnapja): Ifjúság
December 7. (Advent 2. vasárnapja): Takács család
December 14. (Advent 3. vasárnapja): Képviselőtestület
December 21. (Advent 4. vasárnapja): Gyarmati család

Szép gondolat
-

Tulajdonképpen, hogy terem a szeretet? – kérdeztem egyszer anyát.
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-

Magról vetik – nevetett rám.
És honnan szerzik hozzá a magot?
Nem kell azt szerezni. Belőlünk, magunkból pereg s megfogan a tenyér
simogatásában, a szem pillantásában, minden ölelésben.
Öntözni nem is kell?
Dehogynem, jó szóval.
Nem könnyel?
Ments ég! A könny sós és a só kimarja a kis szeretetpalánta hajtásait.
Hát palántázni kell a szeretetet?
Palántázni bizony! Elültetni még a szikes talajba is. Mert ha nem terem szeretet,
kihűl a föld.
Úgy érted, hasztalan a Nap heve, ha belülről nem fűt semmi se?
Igen, így értem, mert emberközpontú világban élek és emberként gondolkodom.
Mi hát a szeretet?
Biztonság. Ha szeretnek és szeretsz, mindig van szövetségesed.
Szeretni mégsem mindig boldogság, néha gyötrelem.
Az élet már ilyen. A mohamedán szőnyegszövők, ha elvétik a mintát, meg sem
kísérlik kijavítani a hibát, mert tudják, hogy csak Allah tökéletes.
Mégis érdemes szeretni?
Csak azt érdemes!
(Kun Erzsébet: Családmesék – A szeretet tankönyve)

Gyerekszáj – Gyerekek levelei Istenhez
- Kedves Isten! Komolyan gondoltad, hogy csak azt szabad tenni másokkal, amit
magunknak is szeretnénk? Ha igen, akkor megvigasztalom a kisöcsémet.
- Kedves Isten! Amikor az első embert készítetted, az is úgy működött, mint mi?
- Kedves Isten! Köszönöm a kistestvért, de én egy kiskutyáért imádkoztam
- Kedves Isten! Hogyhogy az utóbbi időben nem találtál fel egy új állatot se? Csak a
régiek vannak.
- A nyaralás alatt végig esett. Apa nagyon mérges volt, és olyan dolgokat mondott
Rólad, amit nem szabad. Remélem, nem fogod bántani. A barátod (nem mondom
meg, ki vagyok)
- Kérlek, küldj nekem egy pónilovat. Eddig még sose kértem semmit. Utánanézhetsz.
- Kedves Isten úr! Jobb lenne, ha az emberek nem jönnének szét olyan könnyen.
Rajtam három öltés van és kaptam injekciót is.

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
A sportoló házasodni szeretne és tanácsot kér lelki atyjától, mit tegyen.
– Csak azt mondhatom neked, hogy jól gondold meg, kit veszel el – hangzik a felelet. –
Mert a házasság egy életre szól és olyan mérkőzés, amelyen vagy mindkét fél nyer vagy
mindketten vesztenek.

