TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

16. évfolyam 9. szám - az Úr 2015. évének szeptember havában

„Megismeritek majd az igazságot,
és az igazság szabaddá tesz titeket.” (Jn 8,32)
Sokféle igazságot ismerünk. Ismerünk fél-igazságokat, vagy olyanokat, amelyek az
igazság egy szeletét mutatják meg nekünk. Keresztény emberként viszont ismernünk kell
az Igazságot is, ami nem valami, hanem valaki: Jézus Krisztus. Az Igazság hiteles és mély
megismerése adja meg keresztény életünk megingathatatlan alapját és ebben a személyes
kapcsolatban tudjuk felismerni a mindennapi élet egyes helyzeteire vonatkozó
igazságokat. A Veritatis Splendor apostoli buzdítás erre hív meg bennünket a második
fejezetben.
A fentiek alapján pofon egyszerűnek tűnhet az ember élete és annak helyes megítélése.
Mégis látjuk, hogy ez nem így van a világ életében, vagy közelebbi nézőpontot választva,
a saját életünkben sem. Miért? Az igazság fel- és megismerésére csak és kizárólag szabad,
felelősségteljesen dönteni tudó ember képes. Viszont látjuk, hogy az ember a
bűnbeeséssel a szabadság nagyszerű ajándékát saját maga terhévé tette. Minden kor
embere többről akar dönteni, mint amiről hivatott: dönteni arról, hogy mi a jó és mi a
rossz. Tulajdonképpen ezt írja le a bibliai kép Ádám és Éva elbukásával, amikor a "jó és
rossz tudásának fájáról" esznek. Isten ugyanis egyedül az aki dönt jó és rossz ügyében, az
ember az, aki értelmével felismeri, hogy Isten mit rendelt jónak, vagy éppen rossznak.
Mivel nem hordozzuk magunkban létünk alapját, fogalmazhatnánk úgy is, hogy nem
szükségszerű a létezésünk, hanem ajándékba kaptuk, nem tudunk teljes körűen
rendelkezni felette, nem látjuk át azt a maga egészében, még földi viszonylataiban sem,
nem hogy az örök élet viszonylatában. Nem vakságra lettünk ítélve ezáltal, hanem
bizalomteljes ráhagyatkozásra annak irányába, aki mindezt lehetővé tette és megadta
nekünk.
"Annak a kapcsolatnak, mely az ember szabadsága és Isten törvénye között fönnáll,
eleven székhelye a személy „szívében", más szóval erkölcsi lelkiismeretében van."
fogalmaz az enciklika 54. pontjának első mondata. Isten törvénye és elképzelése az
ember legbensőbb mivoltával tehát szoros egységben áll. Az ember feladata, ennek a
felfedezése és a lelkiismeret helyes útra terelése, hogy jól "működve" felismerje, hogy mi
az amire Isten azt mondja, hogy jó és megtegye azt, ugyanis az számára is jó lesz, még
akkor is, ha első ránézésre rossznak tűnik. Legjobb példa erre a fájdalom, amit
alapvetően rossznak szoktunk megítélni. Viszont teljesen más az olvasata a fájdalomnak,
ha például a szülésről beszélünk, ugyanis az anya a szülés fájdalmait "szívesen" viseli,
hiszen tudja, hogy új élet születik a világra. A nehézség, szenvedés nem szűnik meg a
világban, viszont a hozzáállásunk és Isten segítő keze megadhatja, hogy a hozzáállásunk
megváltoztatásával a nehézség ne értéktelen teher, hanem az üdvösség eszköze legyen.
Ádám atya
Tócói Harangszó
Kiadó: Fodor András plébános. Szerkesztő: Takács József
H-4031. Debrecen, Holló László sétány 1. Tel.: (52) 491-060
A Harangszó elérhető honlapunkon is: http://szentcsalad.dnyem.hu
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Események templomunkban
Lapunk legutóbbi számának megjelenése óta sem keresztelés, sem házasságkötés nem
volt templomunkban. Jágity Sándor testvérünk az örökkévalóságba távozott. Nyugodjék
békében!
Augusztus 30-án tartottuk templomunkban a Szentlélek segítségül hívásával az iskolai
évet kezdő szentmisét.
Szeptember 6-án, vasárnap a szentmisét a tanszerek megáldása követte. (Bizonyára
többen is megfeledkeztek róla, hogy élhetnek ezzel a lehetőséggel.)
Szeptember 18-án tartotta a nyári szünet utáni első ülését egyházközségünk képviselő
testülete. Az ülésen Reznek Ádám káplán atya a II. János Pál pápa által kiadott Splendor
veritatis (’Az igazság ragyogása’) kezdetű enciklika első részét ismertette. A testület tagjai
ezután aktuális kérdésekről cseréltek véleményt: egy új kántor alkalmazásának kilátásairól
(aminek aktualitását az adja, hogy eddigi kántoraink: Dobróczki Emese és Almásiné
Németh Katalin elköltöztek plébániánk területéről); a szerkesztő nélkül maradt Tócói
Harangszó további folyamatos megjelenésének biztosításáról és a menekültek
helyzetének keresztény szemmel való megítéléséről.
A debreceni származású Nagy László Levente Pál OCD – aki egy éves betegszabadsága
idején templomunkban rendszeresen misézett, gyóntatott - szeptember 18-án a
keszthelyi karmelita rendházba távozott. Előző este szűk körben és egyszerű keretek
között búcsúztatták őt a plébánián. Köszönjük szolgálatát!
A Mária Légió tagjai és az érdeklődők minden hétfőn 16:30-tól beteglátogatást végeznek,
vagy közösen imádkoznak a templomban.
Ifjúsági hittanra minden csütörtökön az esti mise után szeretettel várjuk a középiskolás
és egyetemista ifjúságot.
A plébániánkon 1999 óta működő Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége
minden hónap 27-én 16:30 kor tartja ima-összejövetelét a templomban. A közösség
megújulása céljából igen fontos volna, hogy egy alkalmas személy átvegye Báránkóné
Ildikó eddigi vezető funkcióját, aki jelenlegi élethelyzete miatt már nem tudja tovább
vállalni ezt a feladatot.
Szeptember 17-én felnőtt katekézis volt a plébánia hittantermében.A következők
időpontja: október 1. és október 15.
Október 8-án a Keresztény Filmklub következő vetítésére és az azt követő beszélgetésre
várjuk az érdeklődőket.
Szeptember 27-én ifjúsági mise lesz, hangszeres zenei kísérettel.
Októberben templomunkban hétköznaponként 17:30-tól, vasárnaponként 8:30-tól
közösen imádkozzuk a rózsafűzért.

Híveink figyelmébe
Örömmel és hálásan fogadnánk, ha Kedves Híveink közül az eddigieken kívül mások is
bekapcsolódnának az olvasmányok, a szentleckék és a könyörgések szentmiséken való
felolvasásába. Az erre vállalkozók legyenek szívesek jelentkezni templomunk
gondnokánál, Kind Imrénél, a sekrestyében. Előre is köszönjük!
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Egyházmegyénk új püspöke Palánki Ferenc
Született: 1964. március 11-én, Balassagyarmaton. Csesztve
községben nevelkedett. Az érettségi után a Győri Közlekedési
és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki
diplomát. Teológiai tanulmányait Esztergomban végezte.
Kánonjogi licenciátusi fokozatot szerzett a PPKE Kánonjogi
Intézetében 2000-ben. Pappá szentelték: 1994. június 18-án,
Esztergomban. Inkardinálva a váci egyházmegyébe: 1994.
augusztus 1.
Szolgálati helyei: Káplán Balassagyarmaton 1994-1996.
Plébános Dorogházán 1996-2000. Kerületi esperes 1999-2000.
Plébános Püspökszilágyon 2000-2005. A váci Borromeo Szent
Károly Szeminárium spirituálisa 2005-2010. A budapesti
Központi Papnevelő Intézet spirituálisa 2010. Ügyvéd, majd kötelékvédő a Váci Püspöki
Bíróságon 1999-2010.
XVI. Benedek pápa egri segédpüspökké és fidolomai címzetes püspökké nevezte ki
2010. december 27-én. Püspökké szentelése 2011. február 26-án volt az egri
főszékesegyházban.
A püspökszentelést követően érseki helynöki kinevezést kapott Miskolcra. 2011-től az
Egri Főszékesegyházi Káptalan tagja, olvasókanonok.
2011. augusztus 1-től Miskolc-Mindszenti plébános. 2013
decemberétől az Egri Főegyházmegye általános helynöke.
2015. szeptember 21-én Ferenc Pápa a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki.
Beiktatása 2015. november 14-én, 1030-kor lesz, a Szent
Anna székesegyházban.
Jelmondata és címere:
„JESUS EST RESURRECTIO ET VITA”
„Jézus a feltámadás és az élet”

Az igaz a hitből él (Róm. 1,10)

Hogyan él az ember a hitből? Amikor mindent a végső célra irányít: vallja, és sohasem
feledi, hogy nem a föld, a teremtmények számára vagyunk teremtve, hanem Istennek.
Hitből él, aki mindig azt nézi, mi az Isten akarat itt és most; aki reálisan számít Isten
segítségére, kéri azt, tud helyesen imádkozni.
Aki hisz az Egyházban, amely Krisztus nevében tanít és kormányoz; otthonának tekinti
azt, lelki anyjának, Krisztus szeplőtelen jegyesének, szentek testvéri közösségének.
Aki ismeri a kegyelem forrásait, hisz bennük, és él velük (szentségek, szentelmények,
Szűzanya és a szentek tisztelete).
Aki áldozatot hoz lelki nyereségért, Isten kegyelmének elnyeréséért.
Aki szomjasan hallgatja Isten Igéjét, és vágyódik megtartani azt.
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Aki hisz az engedelmességben, annak kegyelmében és jutalmában.
Aki Krisztusért szereti embertársait, és vágyik jót tenni nekik, hogy Krisztusnak tehesse,
bennük Krisztus testvérét tisztelhesse.
Aki Istennek ajánlja munkáját, és Isten dicsőségét keresi általa.
Aki az élet keresztjeit Isten kezéből fogadja, neki felajánlja.
Aki nem szégyenli megvallani Krisztust azok előtt, akik nem értik meg őt.
’Sigmond Lóránt OCist
Visszatekintő - Német fiatalok templomunkban
Akik augusztus 2-án, vasárnap reggel templomunkba jöttek szentmisére, észrevehették,
hogy a padok nagy része fiatalokkal és gyerekekkel telt meg, valamint a szentmise
szentírási szövegeinek egy része német nyelven is felhangzott. Ezen a vasárnapon
vendégünk volt a németországi Erfurti Egyházmegye ifjúsági csoportja, akik
kikapcsolódást és új élményeket kerestek Magyarországon, templomunkban pedig lelki
feltöltődést.
Jogosan merül fel bennünk a kérdés: hogyhogy Magyarország? Miért is Debrecen? A
választ egy nagyon szép együttműködésben lehet megtalálni, amelynek kezdetei Rómáig
nyúlnak vissza. Róma szívében van egy szeminárium, a Pontificium Collegium
Germanicum et Hungaricum (Pápai Német-Magyar Kollégium), amelynek IV. éves
hallgatója Németh István kispapunk és ugyanennek öregdiákja az erfurtiak vezetője.
Ennek a háznak az életéhez pedig hozzátartozik, hogy az idősebb és fiatalabb generáció
szoros kapcsolatban áll, hogy egymást minél jobban segítsék. Így jött az ötlet, hogy
megismerjék jobban hazánkat is: jártak Debrecenben, a Hortobágyon, Egerben,
Szilvásváradon, Budapesten, Tihanyban, Pannonhalmán és a Balatont se hagyták ki.
Templomunk nagyon nagy benyomással volt a csoportra, építészeti sajátossága,
„családiassága” magával ragadta őket.
ifj.Németh István

Vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Szeptember 27. (Évközi 26. vasárnap): Báránkó család
Október 4. (Évközi 27. vasárnap): Németh család
Október 11.(Évközi 28. vasárnap): Molnár Katalin
Október 18.(Évközi 29. vasárnap): Sebők család

Köszönet

A Tócói Harangszó több mint 15 éven át tartó írásáért és szerkesztéséért elismeréssel és
hálával gondolunk dr. Német Bélánéra, valamint Almási Gáborra és feleségére Almásiné
Németh Katalinra.
Köszönjük áldozatos és lelkes munkájukat. Isten szeretete kísérje őket!

Egy kis derű, felnőttnek sem árt:
Hogy hívják a 3D-s (3 dimenziós) szekeret?
- Térfogat

