TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

18. évfolyam 11. szám - az Úr 2017. évének november havában

Bűneidet évente legalább egyszer gyónd meg!
Az egyház második parancsa
A bűnbánat szentsége a hét szentség egyike. Nélkülözhetetlen, mivel a keresztség után
elkövetett bűnök kerülnek benne feloldozásra, megbocsátásra Jézus Krisztus halála
révén, azáltal, hogy a pap „bírói” szava az isteni megbocsátást bekövetkező eseménnyé
teszi. Az üdvösség nélkülözhetetlen eszköze. A bűnbánat szentsége ismét lehetővé teszi
a szentségek vételét, ami a halálos bűn elkövetőinek szempontjából rendkívül fontos.
Elhárítja a kárhozatot és megszabadít az ördög hatalmából, de nem törli el minden bűn
következményét. A szentséghez tartozik még a vezeklő bűnösnek a bűnbevallása,
valamint a jóvátétel. A valódi bűnbánat szükséges feltétele a szentség létrejöttének és
hatékonyságának. A bűnbánatnak és bevallásnak ki kell terjednie minden szubjektíve és
objektíve elkövetett bűnre. A korábban elfelejtett bűnöket is be kell vallanunk, ha
eszünkbe jutnak. Mindezt a mélyen bizalmi tettet a gyónási titok védi.
Miért fontos tehát a szentgyónás, és miért kötelező? Azért, hogy az ember szíve szabad
legyen a szeretetre. A szeretet befogadására és továbbadására. Ha egy finom technikájú
műszerbe piszok vagy oda nem illő dolog kerül, akkor az vagy nem tud jól működni,
vagy egyáltalán nem fog tudni működni, esetleg teljesen használhatatlan lesz. Márpedig,
ha egy géppel így van, sokkal inkább igaz ez az emberre. Megromlik a kapcsolata
Istennel, önmagával, másokkal, bárkivel és bármivel. Saját emberségében sérül, mígnem
teljesen elromlik! Nekünk ezt nem kell megvárni, bármikor megálljt tudunk ennek a
folyamatnak parancsolni, éspedig hatékonyan. Természetesen a hatékonyság függ az
időtől is. Minél hamarabb bocsánatot kérünk és jóvá tesszük, annál könnyebb lesz! És
minél később, annál nehezebb, esetleg lehetetlenné is válhat.
Az embernek nem kell bujkálnia, hazugságot hazugságra halmoznia, hanem bátran
szembenézhet a valósággal. Azt mondja Jézus, az igazság szabaddá tesz! Márpedig a
bevallott bűn utáni faloldozásnál nem sok szabadabb érzés létezik. Amikor az embert
megkötözi a bűn, fél és retteg, s a megbocsátásban kiderül: mégis szereti az Isten, van
kiút, van tovább! Amikor ezt valaki megtapasztalja, onnantól kezdve már nem kell neki
bizonygatni, hogy miért is fontos a kiengesztelődés. És mindez a bizalom légkörében
történik, ahol az ember a legtöbb sebet összeszedi és hordozza. Őszintén megnyílhat és
feltárhatja minden fájdalmát, amit neki okoztak vagy ő okozott bárkinek. Ott gyógyult
tehát az ember, ahol a legnagyobb a fájdalom. Ennek megtapasztalása valódi örömet és
felszabadultságot eredményez egy valódi, őszinte, gyermeki bizalomnak a légkörében.
Igazság szerint ilyenkor már nem kell előírni az embernek, hogy évente egyszer kötelező
elmenni gyónni, hiszen magától is megteszi, mert a lelkiismerete finomodásával önálló
igényévé válik az, hogy rendezze az élete dolgait.
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Események templomunkban
November 19-én a vasárnapi szentmise keretében gyűjtés lesz a Karitász javára.
November 23-án 17 órára felnőtt katekézisre várjuk az érdeklődőket.
November 25-én (szombaton) 17-18 óra között szentségimádással készülünk a 2020ban megtartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Aki tud, regisztráljon a
krisztuskiraly.iec2020.hu oldalon.
November 26. Krisztus a mindenség királya. Főünnep. Hálaadás lesz az elmúlt egyházi
év kegyelmeiért. – Ifjúsági mise lesz, modern énekekkel, gitáros zenei kísérettel.
November 30. Szent András apostol ünnepe. Plébánosunk neve napja. Isten éltesse őt
ad multos annos! – 17 órától keresztény filmklubra várjuk az érdeklődőket.
December 2-án a napközi imaórával véget ér az idei egyházi év. Délelőtt 10 órára közös
adventi koszorú készítésre várjuk a családokat. – Ezen a napon az Angyalföld téri régi
kápolnánkban 14 órától adományokat fogadunk és osztunk rászoruló testvéreink
számára. – Az esti szentmise előtt meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát.
December 3-án szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér Társulat tagjai számára.
Minden hétfőn 16:30-tól a Mária Légió közösségi imaalkalmára szeretettel várjuk a
Légió jelenlegi és leendő tagjait.
December 10-én a vasárnapi szentmise után érkezik egyházközségünkbe a Mikulás.
Adventben hétköznaponként reggel 6 órakor kezdődő rorátéra, a szentmise után pedig
tea és magunkkal hozott apró sütemények melletti beszélgetésre is várjuk a Kedves
Híveket.

Tudta(d)-e, hogy … ?
 Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe ebben az évben elmarad?
 Árpád-házi Szent Erzsébet szentté avatását megelőző marburgi [tanú-]
kihallgatások egyik korai kéziratát az Országos Széchényi Könyvtár őrzi ? (1975ben vette meg egy londoni árverésen.)
 Árpád-házi Szent Erzsébet botja, melyet a szent ágyának fájából esztergáltak, majd
zománcos arany díszítéssel láttak el, Esztergomban, a Főszékesegyházi
Kincstárban található?
 Árpád-házi Szent Erzsébet legmonumentálisabb szentélye a kassai székesegyház,
melynek alapkövét a szent unokaöccse, V. István tette le?

Krisztus Király
Régóta létező és általános szokás, hogy Krisztust a kiválóság legmagasabb foka miatt,
amely alapján minden teremtett dolognál különb, és kitűnik közülük, a szó átvitt
értelmében „király”-nak nevezik. Úgy van ez, hogy azt mondják róla, az emberek értelmén
… és akaratán egyaránt uralkodik …. Végül Krisztust a szívek királyának is tartják …
Ugyanakkor mindenkinek látnia kell, […] hogy a királyi cím és hatalom – mégpedig a szó
tulajdonképpeni értelmében – az ember Krisztusnak tulajdonítható; mert csak ember
minőségében mondható el róla, hogy az Atyától hatalmat, méltóságot és királyságot
kapott, mivelhogy Isten Igéjének, akinek lényege az Atyáéval egy és ugyanaz, mindent az
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Atyával közösen kell, hogy birtokoljon, így az összes teremtett dolog feletti legfőbb és
legönállóbb uralmat is.
XI. Piusz pápa körlevele Krisztus Király ünnepének bevezetéséről 1925. december 11. Részlet.

Advent
„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” (Mk 1,3)
Az Úr jövetelére imádsággal, önmegtagadásokkal, gyakoribb szentírásolvasással,
jócselekedetekkel és bűnbánattal készülünk. Ez utóbbiról nyújtunk itt néhány
gondolatot:
Bánat és bűnbocsánat
(1) Szíve mélyén minden ember találkozik a bűnnel és a rosszal. Valójában minél
pontosabb fogalmat alkotott magának valaki az Isten szeretetéről, annál inkább
látja bűnös voltát.
(2) A jó Isten bocsánata feltétel nélküli, nem függ a bűnbánattól. Isten a bűnöst is
szereti, nemcsak az ártatlant. A bánat a bocsánat elfogadásának feltétele, ezért
nélkülözhetetlen számunkra.
(3) Az ember nyomorúsága ellenére is bízhat az Úrban. Az igaz keresztény
bűnbánatban nem az ember bűnösségén van a hangsúly, hanem Isten új életet adó
irgalmán és szeretetén. Ezért a bánat lényeges eleme az új élet öröme.
(Colloquium misericordiae. I.3.)
Megfontolások a gyónásról
(1)Senki sem kerülheti el az undort. (2) Senki nem részesülhet az üdvösségben, hacsak
nem vetkőzik ki önmagából. (3) Mindnyájan keresünk alibiket az olcsó szentséghez. (4)
Ki kell lépnünk a bűntől való megszállottságból, de nem szabad elveszítenünk a
bűntudatot. (5) Semmi sem rosszabb, mint ha valaki fel akarja menteni magát a
bűnbevallás kötelessége alól.
Bernard Bro OP nyomán
… és a szentáldozásról
A szentmisén való teljes részvétel az, ha szentáldozáshoz is járulunk. A személyes
megtérés és bánat ma is fontos, de a sok rutinszerű ájtatossági gyónás megritkult. Az
áldozás már nincs olyan szorosan a gyónáshoz kapcsolva, a gyónások száma visszaesett,
az áldozásoké nőtt.
Lehet ebben némi erkölcsi lazaság is, de azért feltétlenül ez van közelebb az ókori egyház
gyakorlatához.
Söveges Dávid OSB : Fejezetek a lelkiség történetéből (részlet)
Templomunkban okt 8-án: 63 szentmisén résztvevő személyből 47-en, okt. 15-én: 71-ből 43-an, nov.
1-én: 27-ből 21-en járultak szentáldozáshoz.
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Az adventi koszorú
1840 körül Johann Heinrich Wichem hamburgi evangélikus lelkész az általa alapított
gyermekotthon egyik termében jókora, kerék alakú facsillárt függesztett fel, melyre
advent minden napján az istentisztelet keretében egy újabb és újabb meggyújtott gyertyát
tett: hétköznapokon pirosat, vasárnapokon fehéret.
1860-ban Berlin-Tegelben jutottak arra a gondolatra, hogy a fa kerék helyett
fenyőkoszorút, 24 gyertya helyett pedig csupán négyet alkalmazzanak.
Németországban az 1. világháború után a családok többségében már volt adventi
koszorú. Katolikus körökben csak az 1930-as években terjedt el, az 1950-es évek óta
azonban már Európa szerte általánossá vált.
A kör alakú koszorú Isten örökkévalóságát, a zöld szín az örök életet, míg a gyertyák
fénye Jézust, mint a "világ világosságát" jelképezik.
A gyertyák közül az első, második és negyedik – a bűnbánat és a megtérés jelképeként –
lila, a harmadik rózsaszínszín, mely a közelgő ünnep örömére utal.

Hogy zajlik nálunk egy képviselőtestületi gyűlés ?
Az egyházközségi képviselőtestület, elnökének, András atyának a meghívására
(a nyár kivételével) havonta tartja üléseit, a tagok többsége által is látogatott kedd esti
szentmise után. A gyűlés helyszíne a plébánia földszintjén található – részben étkezőnek,
részben nappalinak használt – nagyobb helyiség, melyben elnyújtott kör alakban
elrendezett székeken foglalnak helyet a résztvevők. A gyűlés rövid imával, vagy az
aktuális ünnepkörhöz illeszkedő egyházi énekkel kezdődik, majd azzal is fejeződik be. Az
üléseket plébánosunk, András atya vezeti, aki tájékoztatja a testület tagjait az aktuális,
vagy a közeljövőben várható történésekről (pl. kisebb-nagyobb javítási munkákról,
pályázatokról, püspöki látogatásról stb.). Invitálja a jelenlévőket és ismerőseiket különféle
lelki programokra (pl. városi keresztút). Véleményt vagy javaslatokat kér bizonyos
ügyekben(pl. az évi költségvetésről, zárszámadásról, egy-egy ünnepi rendezvény
lebonyolításáról), vállalkozókat keres a jelenlevők közül aktuális feladatok végrehajtására
(pl. ki fogja képviselni a testületet egy városi eseményen, vagy ki lesz a Mikulás) stb. Az
ülések kiegyensúlyozott hangulatban szoktak lezajlani, bár olykor viták is előfordulnak.
Ám egy-egy beszólás nyomán keletkezett élénk derültség sem ritkaság.
Az elhangzottakról mindenkor jegyzőkönyv készül.
A kb. egy vagy másfél órás hivatalos megbeszélést rendszerint pattogatott kukorica,
keksz, tea stb. melletti kötetlen beszélgetés követi.
- ács

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek
November 19. (Évközi 33. vasárnap): Rózsafüzér Társulat
November 26. (Krisztus Király): Ifjúság
December 3. (Advent 1. vasárnapja): Takács család
December 10. (Advent 2. vasárnap): Nyakacska család

Megér egy mosolyt
A Mikulás elmegy az etiópokhoz. A gyerekek nagyon örülnek neki.
- Mikulás, Mikulás! Jaj de jó, hogy eljöttél, már három hete nem eszünk rendesen!
- Nem esztek rendesen? - Akkor csokit sem kaptok!

