TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

17. évfolyam 12.szám - az Úr 2016. évének december havában

Úrjövet
Karácsony ünnepéhez közeledve egyre többször találkozok szembe egy igen frappáns
gondolattal: "Nyakunkon a karácsony, pedig a szívünkben kéne lennie." Amellett, hogy
igen elgondolkoztató, nagyon kifejező ez a rövid mondat. Karácsony ünnepe,
függetlenül attól, hogy minden évben ugyanakkor tartjuk, "időtlen" ünnep. Nincs sem
időhöz, sem helyhez kötve, hogy megéljük, átéljük annak az ünnepét, hogy Isten
emberré lett. Sőt, amennyiben sikerül a kereszténységünket megélnünk és egyre inkább
teljessé tennünk, annyiban egyre inkább karácsony ünnepét visszük tovább és éljük meg.
Értem ez alatt azt, hogy ahogy Isten emberré lett, úgy mi egyre inkább hasonlóvá válunk
az életünk folyamán az Istenhez. Érdemes talán ezzel kapcsolatban kitérnem arra, hogy
Isten az emberi mivoltot nem egy felső pozícióból vállalja. Nemcsak az emberi mivolt
összes fázisát járja végig a fogantatás pillanatától kezdve, hanem közben emberekre bízza
magát. Rábízza magát Máriára, Józsefre, a fogadósra, a pásztorokra, a környezetére,
üldözőire. Amikor Isten arra hív meg minket, hogy egyre inkább hasonlóvá váljunk
hozzá, lényegében erre hív meg minket. Egyre inkább rá és egymásra tudjuk bízni
magunkat és kiteljesíteni mindazt, amit az életünkben kaptunk tőle. Kibontakoztatni azt
akik vagyunk, amilyenek vagyunk, egyre teljesebben megélni Isten gazdagságát a saját
életünkben. Ez viszont egyedül nem megy. Ha megnézzük, a legelzárkózottabb
szerzetesek sem egyedül járják a megszentelődés útját. Egyrészt mély és szoros
kapcsolatban vannak Istennel, ugyanakkor rendtársaikkal is, de ezek mellett közvetetten
az egész világgal. Valamit továbbadnak Isten gazdagságából.
Karácsony ünnepe lényegében ezt bízza ránk. Folyamatosan építeni a bizalmat és a
szeretet kötelékét és felfedezni Isten gazdagságát. Ennek fényében karácsony ünnepe
"időtlen", helyesebben minden időt átívelő.
Természetesen könnyen megjegyezhetné valaki, hogy az élet nehézségei és problémái
között igen nehéz lehet mindezt megélni. Igazat tudok adni ennek a valakinek. Isten a
megtestesüléssel nem könnyebbé teszi az életünket és nem a problémáinkat oldja meg,
hanem meghív a reményre, miszerint minden probléma és nehézség ellenére is van
miben/kiben bíznunk és remélnünk. Meghív minket arra, hogy bármilyen körülmények
között felismerjük az élet értelmes és tartalmas mivoltát. Ebben az esetben is igaz, amit
már sok esetben hangsúlyoztam: a meghívottságunk állandó és Isten nem függeszti fel. A
válaszunk erre a meghívásra viszont rajtunk múlik.
Rev. Reznek Ádám
Kegyelemteljes szép Karácsonyt és meghitt családi együttlétet; az új évre Istentől
áldást, békességet, egészséget kíván a Kedves Híveknek és Szeretteiknek

András és Ádám atya

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
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Események templomunkban
December 7-én kísértük utolsó útjára Hennel Gyula József testvérünket, aki 63 éves
korában távozott a földi életből. Imádkozzunk érte!
December 15-én (csütörtökön) kezdődött a Szállást keres a Szent Család kilenced.
December 17-én disznótoros napot tartottunk a plébánián templomi közösségünk
tagjainak részvételével.
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 egyházközségünk
fiataljai, gyerekekkel és néhány felnőttel együtt, Gyarmati Barnáné vezetésével zenés
karácsonyi műsort mutatnak be. Nulla órakor kezdődik az éjféli ünnepi szentmise.
December 25-e Karácsony. Urunk születése. Parancsolt ünnep.
December 26-án Szent István első vértanú ünnepén templomunkban 18 órai kezdettel
lesz szentmise.
December 28-30: Hittanosaink téli tábora a Bükkben.
December 30-án Szent Család ünnepe, templomunk búcsúünnepe. Az ismert feltételek
mellett búcsúnyerési alkalom! Ebben az évben a Karácsonyt követő első vasárnap, Újév
napja, ezért került hétköznapra Szent Család ünnepe. Az ünnepi szentmise este 6 órakor
lesz templomunkban.
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.– A Béke világnapja.
Január 6. Vízkereszt. Urunk megjelenése. Parancsolt ünnep.– E napon végezzük a
vízszentelést.
Január 15. Évközi 2. vasárnap. Az Elvándorlók és menekültek világnapja.

Karácsonyi gondolat
A karácsonyi bölcsőben a kisdedek ártatlanságával fekszik ez az ártatlan Isten, kinek
szeretete soha többé nem hagyja nyugton szívünket. Békéje örök kísértője minden
békétlenségnek, szelídsége minden háborúságnak. A karácsonyi ünnep külsősége mit
sem ér e tiszta, ártatlan és egyetemes szeretet nélkül. Vajon valaha is meg fogja teremni
valódi gyümölcseit közöttünk?
Pilinszky János

Megkérdeztük
Ön miért jár templomba?
Nem templomjáró családba születtem "ezerkilencszáz-hatvanvalahányban..."
Később észrevettem, hogy a hívő emberek kiegyensúlyozottabbak, segítőkészebbek,
sokszor nyitottabbak. Ezen elgondolkoztam. Mikor életemnek nehezebb fordulataival
találkoztam és kétségbeesésemben nem láttam a kiutat, akkor váratlanul mégis
kibontakozott a megoldás. Ezekből arra következtettem, hogy valami racionalitáson túli
dolog történt velem.
Úgy érzem, hogy ehhez az erőhöz, transzcendenciához nekem is viszonyulnom kell
tehetségem szerint. Rájöttem arra, hogy sok-sok generáció már kicsiszolta ennek módját,
ráadásul többféle módon kereshetem a kapcsolatomat Istennel. Én a számomra
bensőségesebb katolikus szertartást találtam inkább illőnek erre. Mondhatom, hogy
legtöbbször úgy érzem, hogy megerősödve, megtisztulva érkezem haza a templomból.
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Hogy miért járnak kevesebben... Nekem még nem tűnik markánsnak a változás és nem
ismerem annyira a hétköznapi működést, hogy megtalálhatnám az esetleges okát ennek.
Talán lehetne kicsit több aktualitásról szó a szentbeszédben anélkül, hogy a politika teret
kapna. Hiszen nagyon gyorsan változó világban élünk, jól jöhet az iránymutatás.
Kasuba János, építész

Az Egyházról

Részlet Dr. Molnár János debreceni prépost-plébánosnak a Mária Kongregáció helybeli tagjaihoz 1948
decemberében mondott beszédéből:
„Sokan az Egyházat magukon kívül állónak gondolják: miért nem tesz már az Egyház?
miért nem szól az Egyház? Pedig az Egyház mi vagyunk. Ha erősek vagyunk, erős az
egyház, ha gyengék vagyunk, gyengül az egyház. Akkor vagyunk az Úr Jézus egyháza ha
egységesek vagyunk; egységesek az imában, egységesek a hitben és a szeretetben. Ha
körülöttünk csapkodnak is a hullámok: Krisztus parancsol a viharnak és isteni
gondviselésének tervei érvényre jutnak. Ő mondotta: a ti szomorúságtok még tart és a
világ örül, de eljön az idő, amikor majd ti fogtok örülni.”
A korabeli jegyzőkönyv kéziratából

Bemutatkozik templomunk új kántora

Kun Rajmund vagyok, 18 éves. Nagykárolyban születtem, jelenleg Börvelyben élek.( a
román-magyar határtól 18 km-re). A Gulyás Pál Kollégiumban vagyok
kollégista. Tanulmányaimat
2012
óta a
Kodály
Zoltán
Zeneművészeti
Szakgimnáziumban végzem. Tavaly sikeres érettségi bizonyítványt szereztem. Jelenleg
5/13-as évemet végzem orgonistaként.
Zenész család sarja vagyok. Édesapám gitározik és az ő testvérei is mind zenészek.
Édesapám nagyobbik testvérétől kezdtem elsajátítani a zene alapjait, 6 évesen. Orgonán
kezdtem el tanulni. Idővel elkezdtem zongorázni is, ezért az orgonával fel is hagytam
egy kis időre. 8-9 éves koromban elkezdtem könnyűzenével foglalkozni. Tagja lettem egy
zenekarnak, de ez mára már felbomlott. 2011-ben elkezdtem járni Bélteki Ferenc tanár
úrhoz zongorát tanulni. Ő készített fel a felvételire. 2012-ben sikeresen felvételiztem a
szakközépiskolába zongora és népi-ének szakra. 2014-ben szakváltás történt, zongoráról
átmentem orgonára, így 11. osztálytól orgona és népi-ének szakon folytattam
tanulmányaimat. 2015 márciusában az Országos Orgonaversenyen 2. helyezést értem el
(1. helyet nem osztottak ki). 2012 óta tagja vagyok a Kodály Zoltán Zeneművészeti
Szakgimnázium vegyeskarának.
2016 októberétől kántori szolgálatot végzek a Szent Család templomban. Azelőtt csak
helyettesítettem más kántorokat, nem végeztem állandó szolgálatot. Kicsit szokatlan ez
még nekem, de remélem egy kis idő elteltével hozzászokok majd.

Lelkiség

Gyakran azt gondoljuk, hogy nagy hittel bírni azt jelenti, hogy olyan hitünk van, amely
mindent elér Istennél. Valóban, csodáljuk a szenteket, akik hitük által kegyelmeket és
csodákat érnek el, és ez is a hit nagyságának egy fontos szempontja.
Azonban azt mondanám, hogy van egy még mélyebb szempontja is a hit nagyságának,
amelyre csak keveset gondolunk: a legnagyobb hit ugyanis nem az, amely mindent elér
Istennél, hanem az, amely megengedi, hogy Isten mindent elérjen nálunk, mindent
megkapjon tőlünk.
Mauro-Giuseppe Lepori ciszterci generális apát körlevele 2013 karácsonyára (részlet)
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Olvasói levél
Él az egyházközség!
Elővettem a Harangszó 2008 évi jubileumi számát. és belőle kiderül, hogyan szerveztük
akkor a közösséget.
Amikor átköltöztünk a Szoboszlói úti iskolából: 10-15-en voltunk. Mint a legfiatalabb
képviselő testületi tagot, megkért Lőrinc atya, hogy a Szt. Annához tartozó hívektől
szedjem be az éves hozzájárulást. Nagy volt a terület és nem is volt hálás feladat: de
elvállaltam. Így kerültem közelebb a tócóskerti hívekhez és a környező utcákhoz.
Elmondtam, hogy van egy kis kápolna az Angyalföld tér 11. sz. alatt és hogy minden
vasárnap van ott szentmise. 1993-ban már 70-en 80-an voltunk. Át kellett vágni egy
főfalat, hogy többen beférjünk. Már kezdtek alakulni az imacsoportok. Megalakult a
Mária Légió, aminek sokáig vezetője is voltam, s mai napig tagja vagyok. Következett a
ministráns csoport, aminek a vezetője Petrik János volt (de őutána az aktuális káplánnak
kellett volna továbbvinnie), aztán a Rózsafűzér Társulat, aminek mai napig koszorúfője
vagyok, majd a Kamilliánus Családok. Folytatódott a Szkólával. Ezek ma is itt vannak
vezetőikkel, csak beleolvadtak az ifjusági miséken gitározókba. S legvégén alakult meg a
Keresztény Édesanyák Imaközössége, s csak ez az imacsoport szűnt meg.
És, hogy az embereket megszólítottuk, az is bizonyítja, hogy templomszentelés előtt egy
pár héttel az akkori munkahelyemen 15.000 db meghívót fénymásoltam a
munkatársakkal. És két-három felnőttel a lakótelepen a Keleti sortól, a Bartók Béla út
bal oldalán és a Hatvani István kerten át a Nagysándor telepig, sőt még Ondódra is, ahol
postaláda volt: oda eljutattuk.
És megemlítem, hogy többen is látták András atyát és Papp László atyát nem csak a
szószéknél, hanem a nagyhéten létrán állva ablakokat pucolni, bár másnak kellett volna
szerveznie a nagytakarítást.
Kind Imre

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek
december 25. (Karácsony) Molnár Katalin
január 1. (Újév) Ministránsok
január 8. (Urunk megkeresztelkedése) Németh család
január 15. (Évközi 2. vasárnap) Báránkó család
január 22. (Évközi 3. vasárnap) Rózsafüzér Társulat

Megér egy mosolyt
Részlet egy fiatal, tapasztalatlan káplán prédikációjából: – … és ha találkozok egy
kocsmából jövő ittas emberrel, ezt mondom neki: Barátom! Rossz úton jársz, fordulj
vissza!

