TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

18. évfolyam 12.szám - az Úr 2017. évének december havában

Az Eucharisztia szentségét legalább húsvétkor
vedd magadhoz !
A harmadik parancsolat az Úr teste és vére vételének minimumát határozza meg a
keresztény liturgia eredetével és központjával, a húsvéti ünnepekkel kapcsolatban.
Az Úr Jézus Krisztus a megtestesüléssel magára vette a mi testünket és vérünket:
emberségünket, a bűnt kivéve. Megígérte, hogy nem hagy magunkra. Isten, emberré lett,
hogy a bűnbeesett embert kiszabadítsa a bűn rabságából. Emberré lett, hogy feltárja
nekünk, Ő mit gondol az emberről és az emberségről, hogy önmaga szeretetébe
kapcsoljon minket. Nem igaz az az elképzelés, hogy minek utána megalkotott, magunkra
hagyott volna. Már a bűnbeesés után keresésünkre sietett: „Ádám hol vagy?” Az ember
fordult el Istentől, ő tette magát Istentől magányossá, elszakadttá. A bűnnel az ember
kiszakította magát az Istennel való szeretet-közösségéből, és ezért a bűnbeesett ember
mindenféle rosszat gondolt Istenről, megromlott az Isten-képe, de az ön-képe is.
Isten pedig emberré lett, hogy helyreállítsa ezt a megromlott kapcsolatot. A kezünkbe
adta önmagát, hogy lássuk, mennyire nem haragszik ránk, akik a bűnben rettegtünk tőle.
Betlehemben, a kenyér-házában megszületett, istállóban, jászolba. Isten elrejtette őt,
egészen nyilvános fellépéséig. Majd tanított, gyógyított, szabadított és hirdette Isten
országának örömhírét. Amikor pedig elérkezett az idő, az utolsó vacsorán nekünk
ajándékozta önmagát a kenyér és a bor színe alatt, megmutatva ezzel másnap és
harmadnap, mennyibe is kerülünk mi neki, mennyire értékesek és fontosak vagyunk mi
az ő számára. És megszabadított a bűnből és visszaadta nekünk, Isten gyermekeinek
dicsőséges szabadságát, helyreállítva a bűn által megromlott kapcsolatot. Egy minden
elképzelésünket meghaladó mély kapcsolatra hívott meg minket önmagával.
Az igehirdetésben és az Eucharisztia ünneplésében gyűjt össze minket, gyermekeit, hogy
szüntelenül megemlékezzünk minderről. Az egyházi parancs az évente legalább egyszeri
szentáldozást említi. Avilai Szent Teréz azt mondja, hogy ha jól áldoznánk, megfelelő
összeszedettséggel és figyelemmel, akár egyetlen szentáldozás is elég lenne a számunkra.
Már egyetlen szentáldozás elég lenne így, hogy megváltoztassa az életünket,
„átváltoztassa” azt. Csakhogy ez egyáltalán nem jellemző, és ezt tudja nagyon jól az Úr,
ezért adja így, mindennapi eledelként önmagát, hogy folyamatosan éberen tartsa a
figyelmünket a vele való kapcsolatunkra, emberségünk igazi megélésének a táplálására.
Amikor áldozunk, nem egyszerűen csak bekapjuk az ostyát és megesszük, aztán futás ki
a templomból, hogy minden folyjék ugyanúgy, ahogy addig! Nem! Erre a figyelemre hív
minket Isten, hogy mindezt nap mint nap forgassuk magunkban, hordozzuk
magunkban, hogy mint ahogy a kenyér és a bor, étel alkotóanyaga a mi
alkotóanyagunkká válik, ugyanúgy, vagy éppen még sokkal inkább hitünk tartalma is
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alkotóanyagunkká váljék, hogy ezáltal szenteljen meg minket Isten a hit által a
szeretetben. Az Eucharisztia ezt a reményt hordozza magában a számunkra. Csak
rajtunk áll, hogy élünk-e vele? Minden nap, ahogy imádkozzuk is: „…A mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma…”.
P. Pál OCD

Események templomunkban

December 3. Dobos Nóra részesült a keresztség szentségében.
December 20 A hajnali misét egyházmegyénk püspöke, Palánki Ferenc celebrálta.
December 24. A vasárnap délelőtti gör. kat. szent liturgia bemutatása után bezárjuk a
templomot és 23 órakor nyitjuk ki ismét. Az éjféli szentmisére szeretettel várjuk a
Kedves Híveket.
December 25. Karácsony. Urunk születése. Parancsolt ünnep. Az ünnepi szentmise
délelőtt 9 órakor kezdődik, melynek keretében lesz a gyermekek első szent áldozása.
December 26. Szent István első vértanú ünnepe. 18 órai kezdettel lesz szentmise.
December 31: A Szent Család vasárnapja. Templomunk búcsúünnepe. – Az év végi
hálaadást a délelőtti, ünnepi szentmise után végezzük el. – Aki szentségi áldással szeretné
kezdeni az új évet, pontban éjfélkor a templomban lehetőséget kínálunk erre.
Január 1. Újév. Szűz Mária, Isten Anyja, a Béke világnapja, Parancsolt ünnep. A
szentmise 9 órakor kezdődik.
Január 6: Vízkereszt. Urunk Megjelenése. Parancsolt ünnep. Az este 6 órakor kezdődő
szentmise keretében vízszentelés lesz.
Január 7: Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Ezzel az ünneppel zárul a karácsonyi
idő.
Kegyelmekben gazdag, szép Karácsonyt és Istentől áldott, békés Újesztendőt
kíván a Kedves Híveknek és Szeretteiknek
András- és Pál atya

Szálláskeresés
A betlehemezés egy korai változata az ún. szálláskeresés, amely a középkori miszté-rium
játékok egyik jelenetéből fejlődött ki. Karácsony előtt egy héttel néhány család
vállalkozott arra, hogy a Szent Családot ábrázoló képet, vagy szobrocskát otthonukban
vendégül látják, azaz imádkoznak s gyertyát égetnek előtte. Végül megajándékoznak egy
szegény gyermekes családot, mintha csak a kis Jézusnak és a szüleinek adnák.

Megkérdeztük
Helyesnek találja-e, hogy a legtöbb keresztény családban a gyerekeket abban a hitben
ringatva nevelik fel, hogy dec. 6-án a Mikulás, dec. 24-én az angyalka /Jézuska hozza az
ajándékot?
Gyermekeink minden évben nagyon várják a Mikulást. Már jóval jötte előtt kiteszik az
ablakba a csizmájukat, hátha korábban felénk jár. Kislányom még hiszi, hogy tőle van az
ajándék. Szokott "levelet írni" és az elkészült rajzot is odakészíti a csizmába, amit a
Mikulás magával visz amikor hozza a csomagokat. Kisfiam tudja, hogy anya és apa segít
a Mikulásnak, összedolgoznak vele, hiszen van elég munkája. Mostanában foglalkoztatja
őket az a kérdés, hogy milyen volt a Mikulás gyermekkorában? Van-e felesége? Vannak-e
gyermekei? Egy Mikulás van vagy több? Hogyan öröklődik a Mikulás cím? Karácsonykor
várják a kis Jézus születését. Azt tudják, hogy a karácsonyi ajándékokat a családtól
kapják.
Somogyiné Hock Cecília
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Igen. A gyermek nem képes még befogadni máshogy Isten szeretetét. Karácsonykor
Jézus közénk érkezését ünnepeljük. Ajándékot kaptunk, titokban. A gyermek szerintem
ennek a hagyománynak a segítségével átélheti ugyanezt a misztériumot. Istent magát is a
szülei szeretetén keresztül tapasztalja meg. Az angyalok létező valóságok, a Bibliában
olvashatunk róluk. Máriával is angyal közli a jó hírt. Amit ünneplünk Karácsonykor, az
mind titokban, elrejtve készülődött. Volt néhány „beavatott” személy, aki tudott a
titokról. Véleményem szerint ezt a csodát a gyermekek, és a felnőttek is könnyebben
befogadják ennek a hagyománynak a segítségével.
Szent Miklós püspök jótettei is ehhez kapcsolódhatnak, melyet évről évre eszünkbe és
szívünkbe idézhetünk. Az ajándék a szeretet egyik fontos megnyilvánuló jele. A
gyermekek engedetlenségeik, rosszalkodásuk ellenére is kapnak ajándékot, így élik át a
feltétel nélküli szeretetet, vagyis azt a szeretetet, ahogyan a Jóisten szeret minket.
Károsnak inkább a riogatást tartom: „Ha nem teszed meg ezt vagy azt, akkor virgácsot
kapsz!” Ez Isten jóságával ellentétes dolog.
Kissevich-Takács Orsolya
Igen, engem valóban „abban a hitben ringattak” a szüleim, – ahogyan a kissé
provokatív kérdésfelvetés szófordulata hangzik – hogy az ajándékokat és a karácsonyfát
az angyalka hozza. De ez majdnem mindegy. Ahogyan ott együtt voltunk az égő
gyertyáktól fénylő karácsonyfa körül és énekeltük az ismert karácsonyi énekeket – a
szüleim, nagymama, és a két felnőtt, ritkán látott és rajongásig szeretett bátyám, –
gyermekként is éreztem, hogy a láthatónál több van jelen…
Szerencsésnek mondhatom magam, mert a szüleimtől kapott gyermeknevelési mintákat
nem kellett megtagadnom, azokat kissé személyre szabottan, ösztönösen követhettem.
Kisgyermekkorom csodás karácsonyainak élményei azok közé tartoznak, amelyeket
nagyon megbecsülök, mély nyomot hagytak bennem. Szerettem volna továbbadni, talán
sikerült. Sári lányomat kérdeztem, nem érezi-e úgy, hogy kiskorában becsaptuk. Hevesen
tiltakozott.
Szerinte az érettségüknek megfelelően, fokozatosan értették meg a karácsony
ünneplésének titkát. Már nagyon várja a szentestét.
A karácsonyi asztalt 13 főre fogjuk teríteni, mert a 2 hónapos kicsi unokánknak még
nem jár külön teríték. Kétéves Dorka unokánknak pedig ez lesz az első rácsodálkozós
karácsonya – amikor együtt énekeljük majd, hogy „Mennyből az angyal eljött
hozzátok…” És hiszem, hogy el fog jönni! Nemcsak a hírnök, hanem maga az Ünnepelt,
a Várva-várt. Gyermeki, tiszta szívvel hiszem.
És hogy ki hozza a karácsonyfát? Opcionális – vagy inkább családi tradíció kérdése.
Pallagné Ruszkabányai Ágnes
A gyerekek gondolkodását 8-9 éves korig a mesék uralják. A Mikulás, a Jézuska, az
angyalok a gyermek számára még a mese részei. Csak ez nem olyan mese, amit csak a
mesekönyvből olvasunk fel, hanem olyan, amit közösen játsszunk el. Amikor a kicsi már
kezd ráébredni, hogy talán nincs is Mikulás, akkor szívesen játszik velünk tovább, mert
élvezi a közös mókát – és nem érzi becsapva magát. A Mikulás- és a Jézuska-játék
azonban ennél többet is tanít neki. Az egész ünnep, a Mikulás és a Karácsony a hitről
szól, arról, hogy vannak csodák még akkor is, ha tudjuk, hogy talán nem bizonyítható, de
mégiscsak vannak. Arról szól, hogy bízhatunk egymásban, bízhatunk a világban, hiszen a
Mikulás akkor is “jön”, amikor már tudjuk, hogy fizikai valójában nem létezik, és akkor
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is kapunk ajándékot, ha tudjuk, hogy azt már nem a Jézuska hozza. Arról szól, hogy nem
csak magunkra számíthatunk, hanem itt a családunk és benne a csoda: ezt tanítja meg a
gyereknek. Mi a családban évről évre eljátsszuk mind a Mikulás- mind a Jézuska-játékot:
Mikuláskor kirakjuk megtisztított cipőinket, igaz már nem az ablakba, hanem a bejárati
ajtó mellé a lépcsőre, és egyenként belecsempésszük az apró ajándékokat; szenteste pedig
csengőszó jelzi, hogy megérkezett a Jézuska, azaz kiraktuk a fa alá egymásnak szánt
meglepetéseinket.
Szerintem ne érezze egyetlen szülő se, hogy ezzel a kis játékkal becsapja gyermekét,
hiszen akkor sem érzünk lelkiismeret furdalást, amikor a gyermek rájön, hogy Hófehérke
és a törpéi csak a mesékben léteznek.
Szabóné Karácsony Annamária

Mit és hogyan tettünk a lelkünk érdekében 2017-ben ?
Szentmise látogatás (örömmel?), gyónás,(a megtisztulás vágyával?) áldozás,(erő- és örömforrás?)
napi imák,(ugye nem rutinszerűen?), szentségimádás,(belső igényből fakadóan?)
rózsafüzér,(Máriával Jézushoz?) májusi és októberi ájtatosságok, (szívesen ? bizalommal ?)
keresztúti ájtatosság, (empátiával ?) lelkigyakorlat,(megújulási szándékkal?) elmélkedés, (el-,
elszórakozva?) búcsújárás, (üdvösséget előmozdító tettként vagy kirándulásként?) roráték, (álmosan?
lelkesen?) szentírásolvasás,(Igéje „édesebb a lépes méznél?” Zsolt. 19,11) lelki
olvasmányok,(„Nekem jó az Istenhez tartozni”? Zsolt. 73,28) hitbeli ismeretek bővítése,
(érdeklődéssel?)
Ha zömében NEM-mel válaszoltunk: vizsgáljuk meg céljainkat, szándékainkat!
Mit és hogyan akarunk tenni 2018-ban?

Új évi kérések
 Engedjük, hogy Jézus otthonra találjon bennünk és tetszése szerint formáljon
minket.
 Hagyjuk, hogy eszközei lehessünk mások szolgálatára.
 Kérjük, adjon bátorságot és lelki erőt, hogy az irgalmasság testi és lelki
cselekedeteit, akár áldozatokat is vállalva, jó szívvel teljesíthessük.

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek
December 24. (Advent 4. vasárnapja): Dr. Bódis Zoltán
December 31. (Szent Család vasárnapja): Báránkó család
Január 7. ( Urunk megkeresztelkedése): Asztalos család
Január 14 (Évközi 2. vasárnap): Somogyiné Hock Cecilia

Megér egy mosolyt
Pap a hittanórán: – Isten mindenütt jelen van: az otthonunkban, az iskolában, még… a
Norbiék garázsában is.
Norbi tagadólag rázza a fejét.
– Miből gondolod, te kis hitetlen, hogy Isten nincs jelen a garázsotokban?
– Abból, hogy nincsen garázsunk.

