
 

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 

 Döntéseink 
 

Isten emberré lett, hogy mi istenivé lehessünk. Isten döntött az ember mellett és 
végérvényesen elkötelezte magát mellette.  
A Veritatis Splendor című enciklika korábbi fejezeteit tekintve láttuk, hogy az ember 
alapvető szabadsága és döntési képessége mérvadó az emberiség történelmének és 
üdvösségtörténetének alakulásában. Karácsony ünnepéhez közeledve viszont különösen 
is fontos, hogy Istenre tekintve meglássuk, hogy miben áll az ember igazi szabad 
döntése, elköteleződése és cselekvése, ugyanis a megtestesülés csodájában mutatta meg 
nekünk Isten, hogy mindebben mire hívott meg minket. 
A keresztény hit és az Egyház tanítása szerint „csak az a szabadság vezeti el az emberi 
személyt igaz javához, mely aláveti magát az Igazságnak. A személy java: az Igazságban 
lenni és tenni az Igazságot." fogalmaz Szent II. János Pál pápa. Az igazság emberré lett, 
így nem egy elvont fogalom többé, hanem egy megismerhető személy, aki megszólít 
minket. 
Alávetni magunkat az igazságnak, nem kényszerű kötelezettség mint láthatjuk, hanem 
szabad elköteleződés. Isten meghívja az embert erre a szabadságra, nem pedig 
kényszeríti. Ebben az alapvetésben ismerheti fel az ember igazán életének célját és 
értelmét. A bűnbeeséssel az ember ezt a tisztánlátását veszítette el, viszont az Úr az ő 
Fiában visszaadja nekünk ezt az ajándékot, de csak akkor, ha elfogadjuk azt. Ahogy 
Szent Ágoston fogalmaz: "Isten a megkérdezésünk nélkül teremtett meg minket, viszont 
nem üdvözít minket a beleegyezésünk nélkül.” 
Karácsony ünnepe ennek az elfogadásnak, lehetőségnek az ünnepe. Felismerni a 
hozzánk közel jövő Istent, akinek nem drága semmise azért, hogy az ember felismerje 
létének értelmét és célját. A megtestesülés misztériuma arra hív meg minket, hogy 
merítve az Igazságból tudjuk a tetteinket, életünket úgy alakítani, hogy annak eredeti célja 
felé tartson. 
Befejezésül a Szentatya Máriához, az Irgalmasság Anyjához fordul. Máriához, akiben 
felismerhetjük a romolhatatlan embert. "Mária tökéletes tanulékonysággal a Szentlélek 
felé, megtapasztalja Isten szeretetének gazdagságát és egyetemességét. Ez a szeretet 
kitágítja a szívét és alkalmassá teszi arra, hogy átölelje az egész emberi nemet. Ily módon 
mindannyiunk és mindegyikünk Anyja lett, anya, aki megszerzi nekünk az isteni 
irgalmasságot."                Rev. Reznek Ádám 
 
Kedves Olvasóinknak és Szeretteiknek kegyelemteljes, boldog Karácsonyt és 
áldott Újesztendőt kíván             András és Ádám atya         
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Események templomunkban 
November 18-án az egyházközségi képviselő testület soron következő ülésén Reznek 
Ádám atya pápai dokumentum-ismertetését követően az elsőáldozásnak a szokottnál 
magasabb életkorra való áthelyezéséről, a hittanoktatás aktuális kérdéseiről, a Mikulás 
templomunkban való látogatásának szükséges előkészületeiről volt szó. Döntés született, 
hogy az idén karácsonykor nem pásztorjáték, hanem ünnepi zenés műsor lesz 
templomunkban. Plébánosunk tájékoztatást adott az Irgalmasság  Rendkívüli Szent 
Évének megnyitásáról, valamint a Forrás Mentálhigiénés Központ használatában levő 
volt kápolnánk pályázati forrásból megvalósított akadály mentesítéséről. 
December 13-án, advent 3. vasárnapján 7 gyermek járult templomunkban első 
szentáldozáshoz. Imádkozzunk, hogy Isten tegye tökéletessé bennük a jót, amit 
megkezdett. 
December 19-én a mezőladányi hívek plébánosuk Németh János atya (2003-2006 
között plébániánk káplánja) vezetésével, templomunkban vesznek részt karácsonyi lelki 
készületen „Irgalmasság a családban” címmel. 
December 24-én tartjuk ebben az Adventben az utolsó rorátét. A templom ezt 
követően egész nap zárva lesz, 23 órakor nyit ki ismét. 23:30-tól zenés áhítattal 
készülünk az éjféli szentmisére. 
December 25-e Karácsony. Urunk születése. Parancsolt ünnep. 
December 26-án Szent István első vértanú ünnepén templomunkban 18 órai kezdettel 
lesz szentmise. 
December 27-én Szent Család vasárnapja, templomunk búcsúünnepe. A búcsúi 
szentmisét és beszédet, Palánki Ferenc, egyházmegyénk új püspöke mondja.  
December 31-én 18 órai kezdettel szentmise és év végi hálaadás. Akik szentségi áldással 
szeretnék kezdeni az újévet, jöjjenek el öt perccel éjfél előtt templomunkba! 
Január 1. Újév. Szűz Mária Isten Anyja. Parancsolt ünnep. 
Január 6. Vízkereszt. Urunk megjelenése. Parancsolt ünnep. 
Az Angyalföld téri volt kápolnánkban a szokásos első szombati adománygyűjtés és –
osztás ezúttal egy héttel később, azaz január 9-én lesz 14:00 órától. 
Minden hétfőn 16:30-tól a Mária Légiónak, 27-én a Szt. Mónika Imaközösségnek lesz 
imaalkalma templomunkban. 
 

Események filiánkban, Hajdúsámsonban 

December 19-én 15-órától versmondó verseny volt a templomban. 
December 24-én  16-órakor betlehemes játékot tartanak a fiatalok a templomban.  
24-én 23-30-kor éféli koncert, majd nulla órakor éjféli szentmise. 
December 31-én 15-órától hálaadó szentmise lesz. 
Roma Közösségi Ház (Viola u. 8): 
December 19-én délelőt 10-től 12-ig  tánctanulás,  13-órától  Jó Pásztor férfi klub. 

Miért lett az Isten Fia emberré? 
 (…)hogy minket, bűnösöket megbékéltessen Istennel; hogy megismertesse velünk az Ő 
végtelen szeretetét; hogy számunkra az életszentség példája legyen, s hogy „az isteni 
természet részesévé” tegyen bennünket.    Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma. Nr. 85. 
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Karácsonyfa és ajándékozás  

A karácsonyfaállítás protestáns, német eredetű szokás. A bécsi udvar közvetítésével 
először az arisztokrácia, majd a városi polgárság, a falusi értelmiség, végül a parasztság 
körében terjedt el. Először Brunswick Teréz, martonvásári grófnő állított karácsonyfát. 
A karácsonyfaállítás szokása a magyar nyelvterületen nyugatról kelet felé terjedt. A 
karácsonyfa elterjedése az 1920-as, 1930-as években kezdődött csak el. A karácsonyi 
ajándékozás a karácsonyfaállítás szokásánál is újabb. Ajándékot régen a kántálók, 
betlehemezők, köszöntők kaptak, azok is ételfélét és legfeljebb egy kis pénzt.   
                              Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások 

Imádságaink 
Megkértünk plébániánk templomba járó hívei közül hármat: írjanak imatapasztalataikról. 
Köszönjük, hogy megtették. Íme a válaszok: 
Az imádság szavai   
Tanári pályafutásom, már a Szent József tanáraként , de a Svetits falai között indult. 
Kezdő tanárként sok időt töltöttem az intézmény könyvtárában, ami akkor még a 
függőfolyosók felső emeletén várta a könyvek oázisába tévedő, betűszomjas vándort. 
Lyukas órákban ott olvasgattam, készültem, s mivel e gazdag könyvtárban a vallásos 
irodalom, az egyházi kiadványok gyűjtése révén olyan különlegességek is az ember 
kezébe akadhattak, amelyek más bibliotékákban egyáltalán nem is fordultak elő, szívesen 
kértem el a portáról a kulcsot. Egy alkalommal az alsó emeletről nehezen beazonosítható 
zajok, szöszmötölés hangja szűrődött fel, hol közelebb, hol távolabb. Először azt hittem, 
hogy egy ablakon talán egy galamb tévedt be az épületbe, mert mintha finom 
szárnysuhogást hallottam volna, s apró lábak neszét. De akárhogy füleltem, nem 
bizonyosodhattam meg a hangok forrásáról, mert az alsó szintre lelátni nem lehetett, a 
hallás útján pedig nem szerezhettem kielégítő választ. Egyszer csak alig érthetően – két 
szárnysuhogás között – egy idős hang és egy sóhajtás hangzott: „Istenem, Istenem.” 
Aztán megint sokáig semmi kivehető, majd ahogy a szárnysuhogás közelebb jött újra, 
alig hallhatóan hangzott el: „Mária, segíts!” Valahogy addig nyújtózkodtam, míg leláttam 
az alsó szintre, ahol egy görnyedt hátú, ősz hajú nővér csiszegett-csoszogott egy 
porronggyal a kezében, s a port törölgetve sóhajtozott, s mondott néha egy-egy fohászt. 
Ő nem tudta, hogy ezt ember hallja – az Istennel beszélt, úgy, hogy bizonyosan érezni 
lehetett, hogy az a beszélgetés szinte némán, töredékes szavakkal, sóhajokkal is többet ér 
minden csoda-zengő ima-palotánál.  Édesanyám már jó néhány éve küzd a rákkal. 
Ritkán panaszkodik, de ahogy telik az idő egy-egy kezelés-sorozat közben, egyre fogy az 
ereje, türelme. Amikor ilyenkor összepakol, szorongva, irtózva attól, mit hoz az újabb 
kórházi nap, sokszor csak annyit mond: „Mária, segíts!” Én biztatom, ne féljen, ezen is 
túl lesz majd, de én is beleborzongok abba, hogy már megint mennie kell. „Istenem, 
Istenem! – csak ennyit tudok ilyenkor magamban mormolni. Így beszélgetünk Istennel. 
           Dr. Bódis Zoltán 
Az imádság lelki ajándék az életemben 
Az imádságra szükség van, az ember saját élete lesz szegény, sajnálatra méltó, ha nem 
tud Isten szavára figyelni és arra válaszolni. Az imádság Isten ajándéka, a Szentlélek az , 
aki bennünk imádkozik. Imámat csendben végzem, megköszönöm Istennek a napomat, 
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kérésekkel fordulok Hozzá, kérem, hogy tudjak imádkozni, mert egyedül nem vagyok 
képes erre. Elfogadom azt, amit Isten rám mért. Tudom, hogy aki elfogadja Istent, az 
lehet agyonhajszolt, fáradt vagy beteg, lelkében mégis meg tud békélni, tud irgalmas lenni 
és tud jót cselekedni. Minden imádság kegyelemmel jár és értékes, még ha gyámoltalan 
dadogásunk és szétszórtságunk akadályoz is a tökéletes imádságban.      Hajdú Lajosné
       

Az imádság 
Ha az imádságról kell írnom, akkor egy szerelmes kapcsolatról kell írnom, ami az ember 
és az Isten között van.  Imádságról mint lelki ajándékról nem tudok írni, csak egy belső 
párbeszédről, melyben Isten szeretetének válaszai vannak. Az advent  a belső 
elcsendesedésről és a figyelésről szól nekem, Jézus arra hív, hogy nyissam ki a szívemet 
úgy, ahogy Mária is kinyitotta a szívét és igent mondott az Atyának, befogadva az igét. 
Törekszem mindennap Mária útján Jézushoz eljutni Úgy, ahogy  Mária lett a világ 
mécsese, melyben felgyulladt a világosság a világra és beragyogja a világot.  Miért is 
szerelmes kapcsolat az imádság? Az imádság egy belső vágyból születik, mely a szívben 
születik meg és amikor imádkozunk, akkor  egy személyes párbeszédbe kerülünk az  
Üdvözítőnkkel. Sosem az a lényeg, hogy halljuk- e a hangját vagy hogy érezzük a 
jelenlété, de ha nem érezzük az sem baj, (az igaz a hitből él) minél többet adunk 
önmagunkból Jézusnak, annál többet kapunk vissza. A lelki ajándékok a belső 
kapcsolatból születnek, melyeket nem nekem kell bemutatni, hanem a környezetemnek 
kell észre venni. Mert a lelki ajándékok az embert belűlről alakítják át, melyet sokszor az 
ember észre sem vesz, mert éli a krisztusi életét és teszi a dolgát .  A lelki élet folyamán 
az emberben kialakul egy  belső figyelmesség Isten felé, melyben érzi  ha valami nincs 
rendben  a lelki életében , de ez kölcsönös, mert az Úr párbeszédre hívja az embert. A 
belső imádság ott kezdődik, mikor az ember szíve kívülről elcsendesedik és belülről a 
Feltámadott Krisztus fénye kezd kifelé sugározni, mely betölti az embert és a 
környezetét.                         Vasas János 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 

Advent 4. vasárnapja: Hajdú család    Karácsony: Németh család 
Szent Család vasárnapja: Takács család       január 3.: Tóth Anna 
január 10. (Urunk megkeresztelkedése): Dr. Bódis Zoltán  
 

Új könyvek 
Katolikusok Debrecenben 1715-2015.  Egyházmegyei Levéltár- és Könyvtár kiadása. 
776. old., ára: 5.800,- Ft. Kapható: Szent Anna Kegytárgyboltban, Líra Könyváruházban, 
Alternatív Könyvesboltban – Várad kincsei Debrecenben. Szerk.: Angi János – 
Lakner Lajos. Déri Múzeum kiadása. 196 old. , ára: 3.500,- Ft. Kapható: a Déri 
Múzeumban. – Laudato si’ – Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája. Szent 
István Társulat kiadása. 164 old. ára: 1.600 Ft. Kapható: Szent Anna kegytárgyboltban. 
 

Megér egy mosolyt 

- Miért olyan ideges? - Mert horgászom. 
- Azt hittem, az nyugtat. - De csak azt, akinek van horgászengedélye. 


