TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

16. évfolyam 10. szám - az Úr 2015. évének október havában

Szabadság
„Csak e szabadság ne legyen indoka a test szerinti életnek.” (Gal 5,13)
Az ember történelme folyamán láthatjuk, hogy kulcsfontosságú kérdés a szabadság
kérdése. Mi a szabadság és ki az aki igazán szabad? Nem csak a kereszténységen belül
jelenik meg ez a kérdés, hanem igazából minden vallásban, sőt minden emberi
közösségben/kultúrában, vallási meggyőződéstől függetlenül kérdés a szabadság kérdése.
A Veritatis Splendor kezdetű enciklikában II. János Pál pápa különös hangsúllyal tér ki a
szabadság kérdésére, ugyanis az ember cselekedeteinek fontos tényezője, hogy mit
gondol a tevékenykedő ember a szabadságról. Láthatjuk, hogy a Szentírásban is hamar
megjelenik annak képe, hogy az ember akarja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz,
túllépve ezzel saját hatáskörét, tulajdonképpen Istennek kiáltva ki magát. Azóta is rosszul
viseljük, hogy ha a szabadságunkat veszélyben érezzük, és mégis miközben azt
igyekszünk foggal-körömmel védelmezni, sok esetben mi magunk fosztjuk meg saját
magunkat a szabadságunktól. Isten törvénye, rendelkezései, parancsai azért adattak, hogy
épségben megőrizzék a szabadságunkat, nem pedig azért, hogy elvegyék azt. Mi magunk
vagyunk, akik a legtöbbször megfosztjuk saját magunkat attól, hogy szabadok legyünk,
ugyanis inkább a szabadosságot választjuk: a szabadság látszatát, ami azzal kecsegtet, hogy
mindent megtehetünk, viszont ennek hajszolása közben igazából egyre
megkötözöttebbekké válunk.
Rev. Reznek Ádám

Október, a rózsafüzér hónapja
A szentolvasó nem szószaporítás. Az nem arra való, hogy ajkunk teljesítményével
lenyűgözze, akaratunkhoz hajlítsa Istent. Sokkal inkább vendégfogadás: nagy, fontos
emlékek idézgetése, amelyek régiek, egyszerűek, de amikhez viszonyítva oly jelentéktelen
minden szenzáció. Alázat van benne, mint annak a vendéglátónak a magatartásában, aki
nem próbál szellemes lenni, csak a hagyományos falat kenyeret, korty italt kínálja, s örül
a vendégnek.
Jelenits István OSchP

Figyelem ! Óraátállítás
A téli időszámításra való áttérés miatt 2015 október 25-én hajnali 3-ról 2-re kell állítani
az óráinkat. E naptól fogva a szentmisék már az új óraállás szerinti időpontban
kezdődnek.
Tócói Harangszó
Kiadó: Fodor András plébános. Szerkesztő: Takács József
H-4031. Debrecen, Holló László sétány 1. Tel./Fax: (52) 491-060
A Harangszó elérhető honlapunkon is: http://szentcsalad.dnyem.hu

2

Események templomunkban
Legutóbbi lapszámunk óta nem volt templomunkban sem keresztelés, sem esketés. Dr.
Szabó János testvérünk visszaadta lelkét Teremtőjének. Add meg neki Uram, hogy Szent
Fiad által a boldog feltámadásra eljusson!
Október 4-én (vasárnap) 1 miséző pap + 4 ministráns + 1 gyóntató pap +(a kántorral és
a sekrestyéssel együtt) 94 hívő vett részt a templomunkban szentmisén. Ezen a napon
végezte Reznek Ádám atya mise után a terménymegáldást.
Október 16-án ülést tartott az egyházközségi képviselő testület. Tagjai az aktuális
feladatok áttekintésén túl eszmecserét folytattak arról: miként lehetne a keresztény
üzenetet a lakókörnyezetünkben élőknek hatékonyan eljuttatni. Meghallgatták Ferenc
pápának a Rómában most ülésező családszinodus megnyitása alkalmából mondott
beszédét, majd a hajdúsámsoni cigánypasztoráció reményt ébresztő legújabb mozzanatairól szóló tájékoztatót.
Minden hétfőn 16:30-tól a Mária Légió közösségi imaalkalma van templomunkban.
Csütörtökönként az esti szentmise után a plébánia hittantermében egyetemisták,
főiskolások számára Reznek Ádám atya vezet beszélgetést a gyakorlatban megélt
kereszténység témaköréből.
Novembertől a péntek esti szentmisék után középiskolás fiatalokkal a keresztény
életvezetés kérdéseiről beszélget Reznek Ádám atya a plébániai hittanteremben. Az
érdekesnek ígérkező programra szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Október 22-én fél 5-től és november 5-én 5-órától a keresztény filmklub keretében, a
teremtett világért való felelősség témakörében lesz filmvetítés és beszélgetés, András atya
vezetésével.
Október 27-én 16:30-tól a Szent Mónika Imaközösség közös imája lesz templomunkban.
Október 29-én és november 12-én fél 5, illetve 5-órától a felnőtt katekézis keretében az
Apostolok Cselekedetei könyvéről beszélgetnek az érdeklődők Ádám atyával.
November 7-én 14:00 órától az Angyalföld téri kápolnában adományokat fogadunk és
osztunk a rászorulók részére.

Ifjúsági misék
A Szent Család templomban minden hónap utolsó vasárnapján van ifjúsági mise. Az első
gitáros mise itt 2005 közepén hangzott el. Az ének- és zenekart akkor Németh Katalin
vezette. Manapság a tócóskertiekhez lehetőségük szerint a Megtestesülés és a Szent
István Plébániák fiataljai közül 4 fő is csatlakozik, akik énekelnek, továbbá gitáron,
basszus gitáron, fuvolán játszanak.
Gyarmatiné Gyöngyi
Debrecenben az első gitáros misét Puskely M. Kordia SSND iskolanővér szervezte a
Svetits diákjainak részvételével 1966-ban a Szent Anna templomban . Emiatt néhány
alkalom után állami nyomásra a nővérnek távoznia kellett Debrecenből.
1973 –tól ugyancsak a Svetits tanulói Géczy M. Erzsébet SSND és Bajzák M. Eszter
SSND iskolanővérek kezdeményezésére ismét tartottak néhány éven át gitáros
(úgynevezett „beat”-) miséket a Szent Anna templomban.
szerk.
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November a Halottak hónapja
November 1. Mindenszentek. A megdicsőült Egyház ünnepe.
A Köztemetőben 16 órakor , templomunkban 18 órakor lesz szentmise.
November 2. Halottak napja. A szenvedő Egyház ünnepe.

Szentek közössége
Hiszünk Krisztus valamennyi hívének közösségében: azokéban, akik a földön
vándorolnak; akik meghaltak és teljessé teszik tisztulásukat; akik már boldogok az égben.
Mindezek együtt egy Egyházat alkotnak, és mi hisszük, hogy ebben a közösségben Isten
és szentjeinek irgalmas szeretete mindig kész meghallgatni imáinkat.
a Katolikus Egyház Katekizmusa (1993) Nr.962

Szentek tisztelete

A szentek tiszteletén a katolikus teológia a következőt érti: megemlékezünk kegyelemtől
vezetett életútjukról, hálát adunk Istennek karizmatikus küldetésükért, követjük példás
életüket, és Istenhez szóló imádságban ápoljuk a személyes kapcsolatot az üdvösség
közösségének minden tagjával. Gerhard Ludwig Müller bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa
A Katolikus Egyházban a kanonizált szentek száma ez idő szerint több mint 5600.

Aktuális búcsúnyerési lehetőségek
Teljes búcsú nyerhető:
> egy teljes rózsafüzérnek templomban, családban, vagy Rózsafűzér Társulat
keretében történő elimádkozása esetén, feltéve ha a szóbeli imához a titkokról
való elmélkedés is kapcsolódik.
> november 1-8 közötti, buzgó lélekkel végzett temetőlátogatás és halottakért
végzett imádság esetén.
> halottak napján és a hozzá közelebb eső vasárnapon, templom és nyilvános
kápolna látogatásával és az elhunytakért végzett imával.
Az utóbbi két módon nyert búcsú kizárólag a szenvedő lelkek javára ajánlható fel!
A teljes búcsú elnyerésének feltételei: (1)gyónás,(2) aznapi szentáldozás, (3) búcsúnyerési
szándék, (4)mentesség minden bűnhöz való ragaszkodástól, (5) ima a pápa szándékára.
Lényeges, hogy egy nap csak egy teljes búcsú nyerhető, a szentgyónás akkor szükséges,
ha már a lelkünk nincs a megszentelő kegyelem állapotában, tehát egy szentgyónás több
búcsúnyeréshez is megfelel. A többi feltételt aznap kell teljesíteni, amikor a teljes búcsút
el akarjuk nyerni.

Püspöki beiktatás

Palánki Ferenc püspök úrnak, egyházmegyénk új főpásztorának a beiktatása, november
14-én a 1030-kor kezdődő ünnepi szentmise keretében történik a Szent Anna
székesegyházban.

Nem mindegy: mit adunk és hogyan
„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem
tettétek.“ /Mt 25,31-46/
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Önkéntes szeretetszolgálati csoportunk minden hónap első szombatján 14 órától a
plébánia Angyalföld tér 11. sz. alatti kápolnájában adományokat fogad és oszt.
A tiszta, használatra alkalmas ruhaneműt, edényeket ezeken az alkalmakon kívül
hétköznapokon is le lehet adni az épület oldalbejáratánál. A Forrás Közösségi Klub
munkatársai átveszik és továbbítják számunkra a csomagokat.
Elsősorban gyermekruhára, játékokra, mesekönyvekre van nagy igény. Köszönjük
mindazon testvéreink eddigi és jövőbeni, ajándékozó lelkülettel felajánlott, emberi
használatra alkalmas állapotú adományait, akik tudják, hogy a beadott ruhák tisztítására
nincs lehetőségünk. Tapasztalataink szerint sajnos ezzel nincs minden adományozó
tisztában. A szennyezett, dohos ruhaneművel senkinek sem tudunk örömet szerezni. Az
ilyen holmi behozója saját magát és minket is felesleges munkától kímélne meg, ha
csomagját ott helyezné el, ahová az való.
A hozzánk fordulók érdeklődnek bútorok, háztartási gépek iránt is. Mivel
tárolókapacitásunk nincs, legfeljebb közvetítő szerepet tudunk vállalni az ilyesmit
felajánlók és igénylők között. Jelenleg például egy hagyományos keverőtárcsás
mosógépnek és centrifugának örülne nagyon egy család. Itt is érvényes, hogy csak
használható állapotú eszközt tudunk fogadni, hiszen nekünk nincs módunkban
gondoskodni a javíttatásról.
Örömmel vesszük azon testvéreink jelentkezését, akik szívesen segítenének a ruhák
szortírozásában, a ruhaosztás előkészítésében. A bekapcsolódási szándékot a
sekrestyében lehet jelezni.
Pallagné Ruszkabányai Ágnes

Vasárnapi szentmiséken felolvasó családok
Október 25. (Évközi 30. vasárnap): Ifjúság
November 1. (Évközi 31. vasárnap): Pallag család
November 8. (Évközi 32. vasárnap): Nyakacska család
November 15. (Évközi 33. vasárnap): Asztalos család

Híveink figyelmébe
Rövidesen megkezdődik a fűtési időszak. Kérjük a Kedves Híveket, ügyeljenek arra,
hogy a templomba érkezéskor, vagy onnan való távozáskor a templom bejárati ajtaja
indokolatlanul ne maradjon nyitva. Köszönjük!
A templomfűtés céljaira adományokat köszönettel fogadunk.

Csak fiataloknak
Szeretettel várunk ministráns jelölteket az oltár szolgálatára. Akik ehhez kedvet éreznek:
jelentkezzenek Ádám atyánál, vagy Imre bácsinál a sekrestyében.

Megér egy mosolyt
- Hogy sikerült a gépjárművezetői vizsgád?
- Nem tudom, mert amikor kijöttem a kórházból, a vizsgabiztos még nem tért
magához.

