TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

18. évfolyam 10.szám - az Úr 2017. évének október havában

” Vasárnap és parancsolt ünnepeken vegyél részt a
szentmisén és tartózkodj a munkától és az olyan
tevékenységektől, amelyek akadályozhatják e
napok megszentelését.”
Az Anyaszentegyház öt parancsolata összefoglalja a katolikusok elemi erkölcsi
követelményeit, összekapcsolva ezeket a liturgikus élettel. Ezek közül az első a
parancsolt ünnepeken kötelező szentmisén való részvétel és munkaszünet.
Apostoli hagyomány alapján őseredeti parancsolt ünnep a keresztények számára a
vasárnap, az Úr napja. Ez a hét első napja, Isten a teremtés művét ezen a napon kezdte
meg, ezen a napon támadt fel Jézus, s ezzel kezdődött „az új teremtés Krisztusban”
(2Kor 5,17). Minden vasárnap ezt ünnepeljük, erre emlékezünk. Az ünneplésnek
méltóbb módja nem lehet, mint a közösségi szentmise. A rajta való részvétel tanúskodik
a Krisztushoz és az ő Egyházához való tartozásunkról.. Kifejezzük vele, hogy egyek
vagyunk a hitben és a szeretetben. Az ünnepi szentmisén való részvételnek
akadályoztatás esetén eleget tehetünk az előző esti szentmisehallgatással is. Ha súlyos ok
miatt erre nincs lehetőség, akkor a templomban végzett igeliturgián való részvétel, ennek
hiányában az egyénileg, vagy családban, vagy közösségben végzett imádkozás szükséges a
parancs teljesítéséhez.
A Sinai hegyen Isten Mózesnek tudomására hozta parancsait. Ezek között szerepel, hogy
amint az Úr hat nap alatt teremtette a világmindenséget és a hetedik napon megpihent,
úgy az ember is hat napon át dolgozzon, a hetediket, a szombatot szentelje meg,
semmiféle munkát ne végezzen. A keresztények ezt az ószövetségi szombatra
emlékeztető munkaszünetet csak később kapcsolták a vasárnaphoz. Nemcsak a testi
pihenés a célja, hanem a lélek Istenhez emelése is, tartózkodni kell tehát minden olyan
tevékenységtől, ami akadályozza az Úrnak járó tisztelet megadását. A vasárnap
megszentelését szolgálja a családtagokra, rokonokra, betegekre, rászorulókra irányuló
figyelem, segítés, együttlét, jócselekedet. Több időt lehet szentelni az imára,
elmélkedésre, kultúrára. Szükséghelyzet, fontos családi vagy közösségi munka viszont
feljogosít, a pihenés elhalasztására.
Az egyházi év során vannak olyan ünnepek, amelyek nem vasárnapra esnek, mégis a
vasárnapi ünnep módján kell megtartani őket. Ezek a parancsolt ünnepek. Számuk az
idők folyamán változott. Jelenleg a következők tartoznak ide: Szűz Mária Isten anyja
(január 1.), Vízkereszt (január 6.), Nagyboldogasszony (augusztus 15.), Mindenszentek
november 1.) és Karácsony (december 25.).
Az egyes országok püspöki konferenciája az Apostoli Szentszék előzetes hozzájárulásával
ezek közül egyeseket eltörölhet, vagy vasárnapra helyezhet át. Így hazánkban Urunk
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mennybemenetelét a Húsvét utáni 7. vasárnapon, Úrnapját a Pünkösd utáni 2. vasárnap
ünnepeljük.
A parancsolt ünnepek megtartását befolyásolja, hogy államilag munkaszüneti napok-e.
Ha munkanap, akkor is törekedni kell a lehető legteljesebb ünneplésre, (szentmise,
imádság, otthoni pihenés).
Magyar Katolikus Lexikon nyomán

Események templomunkban
Október 1. A szentmise után terménymegáldás volt, melyet Nagy Pál, karmelita atya
végzett.
Október 7-én Soós Norbert kis testvérünk részesült a szent keresztségben.
Október 14. A plébánia kertjében gazdag programokat és bográcsgulyást kínáló Családi
napon összesen (de nem egyidejűleg) mintegy hatvanan vettek részt.
Október 17. Az egyházközségi képviselőtestület ülésén plébánosunk, András atya
szóban és vetített képekkel felidézte Német Istvánnak október 10-én Rómában történt
diakónussá szentelését. (Lásd még alább !)
Október 22. A missziók vasárnapja. Az e napi perselygyűjtés eredményét a missziók
javára továbbítjuk.
November 1. Szerda. Mindenszentek főünnepe. Parancsolt ünnep. – Búcsúnyerési
lehetőségek a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára. (1) november 1-8. között
temetőlátogatás ájtatos lélekkel és ima az elhunytakért, (2) november 2-án templom-,
illetve kápolnalátogatás ájtatos lelkülettel és a Miatyánk és Hiszekegy elimádkozása a
szokott feltételekkel.
November 2. Halottak napja. A Köztemetőben 16 órakor, templomunkban 18 órakor
lesz szentmise.
November 3. Első péntek. A Terápiás Házban közös liturgia áldoztatással, a bentlakók
számára.
November 4. Első szombat. Az Angyalföld téri régi kápolnánkban 14 órától
adományokat fogadunk és osztunk rászoruló testvéreink számára.
November 5. Első vasárnap. A szentmisét Palánki Ferenc, egyházmegyénk püspöke
mutatja be és beiktatja plébánosunkat a bihari főesperesi feladatok ellátására. Szentmise
után a Rózsafüzér Társulat tagjai számára esedékes a titokcsere.
Minden hétfőn 16:30-tól (októberben 16:15) a Mária Légió közösségi imaalkalmára
várjuk a Légió jelenlegi és leendő tagjait.

Közösségünket érintő további hírek
Október 4-én plébánosunk, Fodor András atya, mint a Sziklára épített Ház egyik
„megálmodója” és az Alapítvány kuratóriumának kezdettől fogva elnöke,
Gyimesfelsőlokon részt vett a Sziklára Épített Ház Alapítvány kuratóriumának az ottani,
Szent Erzsébet Líceumban megtartott ülésén, valamint a hálaadó szentmisén és az
ünnepségen, melyeket az alapítvány létrehozásának 25. évfordulója alkalmából rendeztek.
Október 10. Stefan Hesse hamburgi érsek Rómában a Szent Ignác templomban
diakónussá szentelte a plébániánk közösségéből származó Német István akolitust, a
Pápai Német-Magyar Kollégium (Collegium Germanicum-Hungaricum) növendékét. Az
eseményen, a családtagokon, rokonokon kívül többek között részt vett plébánosunk
András atya, valamint Bosák Nándor nyugalmazott püspök, Palánki Ferenc az
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egyházmegye jelenlegi püspöke és többen az egyházmegye papjai közül.

Figyelem! Óraátállítás.
Október 29-én (vasárnap) hajnalban 1 órával vissza kell állítanunk az óráinkat. Az e napi
szentmise már az új időszámítás szerinti 9 órakor kezdődik!

A rózsafüzér
A rózsafüzér a Krisztus-központú Mária-tisztelet magánájtatossága. A Szűzanya a fatimai
jelenések alkalmával kérte a rózsafüzér mindennapi imádkozását a bűnösök megtéréséért.
Nem litánia, de a pápák által jóváhagyott és búcsúkkal ellátott, gyakran ajánlott imádság,
az elmélkedés és szemlélődés legjobb iskolája. Szt. V. Piusz pápa a győztes lepantói csata
(1571. okt. 7.) után rendelte el a Rózsafüzér Királynője ünnepet. XIII. Leó (1878-1903)
pápa, októbert a rózsafüzér hónapjává tette.
Magyar Katolikus Lexikon nyomán

Bíráljuk vagy megbecsüljük őket?
Ha jól emlékszem: az 1970-es években jelent meg egyszer egy cikk az Új Emberben
arról, hogy papjaink mennyi kritikának vannak kitéve a hívek részéről. A helyzet
szerintem mindmáig változatlan. Mert egy pap:
- Ha egyszerű, sőt némileg viseltes a ruházata, akkor azt mondják róla: úgy néz ki
mint egy ágról szakadt, vagy azt hogy igénytelen, nem ad a megjelenésére, de
- ha jól öltözött és ápolt külsejű, akkor piperkőcnek, vagy divatbábnak tartják.
- Ha beszédes: akkor „nagydumás”-nak, aki lyukat beszél az emberek hasába, ám
- ha hallgatag, akkor kukának, akiből úgy kell fogóval kiszedni a szót.
- Ha kedves és mosolygós, azt mondják róla „nem komoly ember” és hogy „mindig
csak vigyorog”, ám
- ha komoly, akkor „mogorva”, „megközelíthetetlen”, „barátságtalan” jelzőkkel
illetik.
- Ha gyakran van távol, akkor azt róják fel neki, hogy „mindig oda van”, hogy
sohasem lehet elérni, de
- ha alig mozdul ki a plébániáról, akkor könnyen rásütik, hogy nem megy a hívei
után s nem intéz semmit.
- Ha pénzt kér a hívektől, akkor „pénzéhes”, „anyagias” jelzővel illetik őt, de
- ha az anyagiakkal kevésbé törődik, akkor azt feltételezik róla, hogy „nem érdekli őt
az sem, ha összedől a templom, vagy fejére omlik a plébánia”
- Ha évente egyszer elmegy pár nap szabadságra, akkor szinte mindenki morog,
hogy a helyettesítés miatt némileg változik, vagy egyszerűsödik a misék,
ájtatosságok, gyóntatások szokott rendje és, hogy „nem lehet elintézni semmit”,
ám
- ha szinte sohasem húzza ki a lábát pihenni, akkor sokan tudni vélik, hogy azért
olyan „lehajszolt” vagy „kedvetlen”, mert néhány pihenőnapot is „sajnál” magától.
- Ha van valami ártatlan kedvtelése (pl. focizás, fényképezés, plébánia kertjének,
vagy valamilyen házi állatnak (nyúl, aranyhörcsög, kutya stb) gondozása, akkor azt
mondják róla: „túl sok a szabad ideje”, vagy azt, hogy „jobban tenné, ha inkább a
híveivel, vagy a plébánia ügyeivel foglalkozna”, de
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- ha kizárólag a hivatásának él és „háztáji” kikapcsolódásban szinte nincs is része,
akkor az „érdektelen”, vagy a „besavanyodott” jelzőt akasztják rá.
Mint látható: „ha van sapkája” azért, „ha nincs sapkája” azért éri kritika papjainkat.
TJP
„Különösen kérem, hogy segítsék és becsüljék meg papjaik lelkipásztori munkáját. (…)
A paphiány miatt nagyon sok munka hárul a papságra, legyenek velük szemben
megértőek, segítsék őket, és ki-ki a maga területén vállaljon részt az egyház ügyeinek
szolgálatában.”
Bosák Nándor püspök körlevele a hívekhez 1993. jún. 15.
„A papok, akik elöljárói tisztüket jól töltik be, kétszeres megbecsülést érdemelnek,
főképpen, ha az igehirdetésben és a tanításban fáradnak.” 1 Tim. 5,17.

Nemet a halál kultúrájára!
Az emberi élettel szembeforduló tudatos döntések rendszerét, mely folyamatos
programokkal és „tudományos” módszerekkel támadja az életet és az élethez való jogot,
II. János Pál pápa nevezte a halál kultúrájának. Az amerikai jezsuiták San Francisco-i
könyvkiadója pár évvel ezelőtt vaskos kötetben mutatott be a halál kultúrájának
„mérnökei” közül 23-at, szembesítve tanaikat a keresztény felfogással. Ott vannak
közöttük az ún. ’akaratimádók’ (Schopenhauer, Nitzsche), a ’fajnemesítő evolucionisták’
(pl. Haeckel), az ’ateista egzisztencialisták’ (pl. Sartre), az ’örömkeresők’ (mint pl. Freud)
és a ’halállal házalók’ (köztük az öngyilkosságra bátorító D. Humphry és a halálhoz való
„jog” propagátora: J. Kevorkian).
Az Egyház az élet népe és az életet szolgáló nép, ezért védelmezi minden ember élethez
való jogát. Aki kereszténynek tartja magát: az élet kultúrájának „mérnökei”-re – a
Szűzanyára, Szt. Pálra, Szt. Izidorra, Szt. Cipriánra, Szt. Ágostonra, Szt. Benedekre, Szt.
Leóra, Szt. Ferencre, Szt. Domonkosra és más szentekre, s a hiteles hitvallókra figyel, s
az ő életpéldájukat, tanításukat tartja mértékadónak.
(A fenti könyv az Egyházmegyei Könyvtárban megtekinthető és tanulmányozható.)
- ács

Alkalom jócselekedetre
A Holló László sétányon, templomunk és a kis piac között, hol egyik, hol másik padon
két 60-65 év körüli hajléktalan férfi tengeti napjait nagy nélkülözések között. Ha arra
járunk: könyörüljünk meg rajtuk és némi élelemmel és /vagy meleg teával legyünk
segítségükre!

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek
okt. 22. (Évk. 29. vasárnap) Mária Légió
okt. 29. (Évk. 30. v.) Ifjúság

Megér egy mosolyt

nov. 5. (Évk. 31. v.) Kasuba János
nov. 12. (Évk. 32. v.) Gyarmati család

Egy katolikus iskolai kollégium ebédlőjében a gyerekek ebédért állnak sorba. A fal
mellett egy asztalkán nagy tál alma van, mellette egy tábla:
"Csak egyet vegyél, ne felejtsd, az Úr figyel téged."
Mikor tálcára rakják az almát, a levest, a másodikat, a sor végén egy tálcán csokis
sütemények sorakoznak. Norbi odaszól a szomszédjának:
- Ebből sokat vegyünk, az Úr szeme úgyis az almán van!

