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A mögöttünk lévő tíz évben jelentős változások történtek plébániánkon. Nagy veszteség 
volt közösségünknek Petrik János hirtelen bekövetkezett halála, templomi énekkarunk 
vezetőinek (előbb az ifjú, majd az idős Németh Béla és felesége, Margitka – majd 
később, Kati lányuk Almásiné családjának) elköltözése. 
Almásiék elköltözése után másfél évig volt főállású kántor-hitoktatónk, Dobróczki 
Emese személyében, aki férjhez ment és elköltözött Debrecenből. Azóta Debrecenben 
zenét tanuló diákok látják el a kántori feladatot hétvégeken. Hétköznapokon pedig, 
Hajduné Erzsike és Vilicsku István vezeti az énekeket. Kis hétköznapi közösségünk 
szépen belejött a szerdai vesperással egybekötött szentmisén és a csütörtöki 
kompletóriumon, a zsoltározásba. Ezekre az alkalmakra egy picivel mindig többen 
jönnek, mint más napokon. Minden hónap harmadik csütörtökjén szentségimádási órát 
tartunk az esti szentmise után, ez az alkalom közösségünk lelki életének egyik jelentős 
forrása. 
Jelenleg is küzdünk a hitoktatás területén bekövetkezett változásokkal. A buzgóbb 
családok gyermekei egyházi iskolákba járnak, ott részesülnek hitoktatásban, az 
egyházközséggel alig van kapcsolatuk. Az iskola teljesen lefoglalja őket, hétvégeken 
örülnek, ha együtt lehetnek a családdal, a plébániai közösségi programokra nincs idejük. 
Az állami iskolákban bevezetett, kötelező erkölcstant, vagy hit és erkölcstant választók 
nagyon kis százaléka kapcsolódik a templomhoz. Több mint 100 gyermeket hitoktatunk 
és a vasárnapi szentmiséken csak néhány fordul elő közülük. Ehhez az is hozzájárul, 
hogy a Lilla téri iskola a város egész területéről gyűjti tanulóit, tehát jelentős részük nem 
a plébánia területén él. Próbálkozunk családi nap, tábor, kerékpár túra meghirdetésével, 
alig egy-két család mozdul az invitálásra. Sok gyermeket teljesen lefoglal a számítógép és 
a mobiltelefon. A szeretet találékonyságával és a Szentlélek vezetésével keressük a kiutat 
ebből az állapotból. 
Zarándokúton jártunk: A Szentföldön, Rómában többször is, Mátraverebélyen, 
Lengyelországban, Görögországban, Csíksomlyón, San Giovanni Rotondóban, 
Szicíliában és az útba eső kegyhelyeken. 
Nagy ünnepe volt közösségünknek Kiss Miklós, volt ministránsunk újmiséje 2013-ban és 
Német István újmiséje, megújult templombelsőnkben, 2018. július 1-én. 
Közösségünk életére is nagyon illik Pió atya imája: „Ó, Uram! Múltamat 
irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe ajánlom, jövőmet pedig gondviselésedre 
bízom.”                 András atya 
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Templomunk és plébániánk fennállásának első 10 évéről a Tócói Harangszó 2008. 
augusztusi (jubileumi) számában részletesen megemlékeztünk. Most a 20. évfordulón a 
szerény terjedelmi keretek miatt figyelmünk csak az utóbbi 10 évre korlátozódik. 
 

 

2008. augusztus 15. Templomunk felszentelésének 10. évfordulójára a 
templomot ábrázoló képeslap jelenik meg,  
Szentcsalád-os póló és jubileumi DVD készül. 

2008. december 23. Plébániánk önkéntesei Betlehemi lángot osztanak a 
város főterén. 

2009. április 3-5. Az egyházközség nagybőjti lelkigyakorlatát dr. Seregély 
István egri érsek tartja. 

2009. húsvét vasárnap Az ifjúsági ének- és zenekar az ünnepi szentmise után 
Király Péter: Kezetekbe tüzet kaptatok c. oratóriumát 
adja elő. 

2009. június 17-július 2. Fodor András plébános vezetésével egy négyfős 
csoport zarándokol a Szentföldre. 

2009. július 20-24. Ifjúsági tábor Kalotaszegen. 
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2009. július 25. A Mátraverebély Szentkúton megtartott egyházmegyei 
zarándoklatra plébániánkról egy autós zarándokcsoport 
utazik. 

2009. július 27-31. A hittanos gyerekek nyári tábora Szentjobbon. 

2010. január 23. Templomunkban tartják az ökumenikus imanyolcad 
hetedik alkalmát. 

2010. március 19-21. Egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlatát Tapasztó 
János nyírábrányi plébános vezeti. 

2010. április 21-24. Plébániánk pünkösdi zarándoklata Csíksomlyóra. 

2010. július 10. Jótékonysági hangverseny templomunkban, melynek 
bevételével az ifjúsági tábor megvalósítását támogattuk. 

2010. július 12-17. Ifjúsági hittanos tábor Pécsett Papp László káplán 
vezetésével. 

2011. július 22-29. Olaszországi zarándoklat repülővel, Fodor András 
plébános vezetésével. 

2012.március 29-31. Egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlatát Incze 
Dénes ny. tusnádfürdői plébános vezeti. 

2013. május 17-20. Fodor András plébános vezetésével egyházközségi 
zarándoklat a csíksomlyói búcsúba. 

2013. július 1- 8. Fodor András plébános vezetésével egyházközségi 
zarándoklat Rómába. 

2013. október 26. A Megtestesülés plébániáról templomunkba érkezeik a 
Hit Évének vándorkeresztje, s egy héten át minden nap 
szervezetten imaórákat tartunk a jelenlétében. 

2014.június 6. Egyházközségünk híveinek egy csoportja autóbusszal 
elindul a csíksomlyói búcsúba. 

2014. július 21. Egyházközségi zarándoklat indul autóbusszal 
Lengyelországba: Krakkóba és Czestochowaba. 

2015. július 13-20. Görögországi zarándoklat ”Szent Pál apostol 
nyomában” mottóval Fodor András plébános 
vezetésével. 

2016. március 18-20. Berszán Lajos gyímesfelsőloki plébános vezeti 
egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlatát  

2016. május 30. Fodor András plébános és Reznek Ádám káplán  
koncelebrációs szentmiséje keretében plébánosunk 
köszönti, Kiss Mihályné Margit Nénit 90. születésnapja 
alkalmából. Az ünnepre a jubiláns távol élő 
hozzátartozói is hazalátogattak. 

2016. július 4-16. Plébánosunk, Fodor András vezetésével debreceni 
hívek 28 fős csoportjának zarándoklata a Siracusai 
Könnyező Szűzanya kegyhelyére és más itáliai 
városokba. 

2016. július 30. Plébániánkról Reznek Ádám káplán és négy fiatal 
(Pallag Sára, Szél Barnabás, Gyarmati Ádám és Papp 
Gábor) részt vesz Krakkóban az Ifjúsági 
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Világtalálkozón.  

2016. augusztus 18. Szentségimádás az esti szentmise után, abból az 
alkalomból, hogy 25 évvel azelőtt ezen a napon 
látogatott el II. János Pál pápa Debrecenbe. 
 

2016. szeptember 11. A gödöllői Szent Norbert Gimnázium debreceni 
kiránduláson lévő kb. 40 tanulója vesz részt 
templomunkban vasárnapi szentmisén és járul 
szentáldozáshoz. 
 

2016. szeptember vége Plébániánk játszótér felőli régi kapuja helyett erdélyi 
székely mester által faragott székely kapu kerül 
felállításra. 

2016. október 22. Plébániánk nyertes közösségépítő pályázatának 
lehetőségével élve gépkocsikkal egész napos hortobágyi 
kirándulást teszünk.  
 

2017. január 6. Palánki Ferenc megyéspüspök az esti szentmise 
főcelebránsa és szónoka.  

2017. március 15-22. Fodor András plébános vezetésével 11 fős csoport 
római zarándoklata az „Uram jó nekünk itt lenni” c. 
nyertes plébániai pályázatunk keretében.  

2017. május 13. Plébániánk papjai és hívei közül többen jelen vannak a 
Győrből Debrecenbe hozott Szent László 
koponyaereklye Szent Anna székesegyház előtti 
fogadásán, majd az azt követő szentmisén. 

 
2017. június 24. 

Plébániánk hívei egy külön busszal zarándokolnak 
Szabolcs községbe a Szent László év fő eseményére, 
ahol a szentmisét a Győrből elhozott Szent László 
fejereklye, valamint számos hazai és külföldi püspök 
jelenlétében tartják. 

2017. augusztus 1. Palánki Ferenc megyéspüspök ellátandó filiaként Ebest 
a plébániánkhoz csatolta 

2017. augusztus 14. Az esti szentmise végétől 15-én hajnali 5 óráig kitett 
Oltáriszentség előtt imavirrasztás hazánk hitben való 
megújulásáért.  

2017. szeptember 18-23. Felújítják templomunk kis kupoláját. 

2017. november 5. Palánki Ferenc megyéspüspök szentmise keretében 
beiktatja plébánosunkat, Fodor Andrást a bihari 
főesperesi tisztségbe. 

2017. november 25. 17-18 óra között szentségimádással készülünk a 2020-
ban megtartandó Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra. 

2017. december 20. Palánki Ferenc megyéspüspök mutatja be a hajnali 
misét. 
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Örültünk-e a gyermekeknek, a fiataloknak, akik nálunk lettek Isten gyermekeivé? 
Belegondoltunk-e valaha is: mennyire bizonytalan és esetleges, hogy belőlük felnőtt 
keresztény válik?  
E felismerés után fohászkodtunk-e értük szívből és rendszeresen? 
Mondtunk-e akár csak egyszer is imát a templomunkban házasodottakért? Láthatták-e 
életünk jó példáját, vagy néha olyan volt az életünk, amit jobb lett volna, ha nem látnak? 
Befogadtuk-e és elfogadtuk-e papjainkat? Felajánlottuk-e nekik segítségünket? 
Igényeltük-e szolgálatukat, s hálásak voltunk-e érte?, Érezhették-e megbecsülésünket?  
Előítélettel voltunk-e velük szemben, vagy idősebbként / okosabbként (?) kioktattuk–e 
vagy lekezeltük-e őket?  
 

 
 

Berényi Dénes (Debrecen, 1928. december 26 – 2012. június 
27.) Fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Nagyon sok 
könyve és publikációja jelent meg. Többször részesült magas rangú 
magyar és külföldi kitüntetésben. 1993-ban Debrecen díszpolgára 
lett. 1995-ben egy kisbolygót neveztek el róla. Élete értelmét a hite, 
a családja és a munkája jelentette számára. 
A Szoboszlói úti miséző hely, majd a Szent Család kápolna és épülő 

templomunk közösségének meghatározó személye. Első képviselő testületünk rendes, 



 6 

majd tiszteletbeli tagja. Nemcsak lelki életével, hanem nagylelkűen anyagilag is támogatta 
közösségünket. Szerényen és mosolygósan beszélgetett bárkivel, lelki erőt sugározva. 
Alázatossága és Isten- szeretete ma is példaértékű minden ember számára.   

Báránkó András 
Bódor Elvira 1931-ben született Máramarosszigeten. Orvos, a 
Debreceni Megyei Kórház Ideggyógyászati Osztályának szakorvosa. 
Dr. Berényi Dénes fizikus felesége. Nyugdíjba vonulásáig a Kishegyesi 
úti Terápiás ház igazgatója. Templomunk építése és felszentelése nagy 
öröm volt számára, hisz erről álmodozott, amikor a Szoboszlói úti 
iskolakápolnában, majd a régi Szent Család kápolnában imádkozott. 
Lelki élete gazdag volt, mindig derűt sugárzott. Templomunk egyik 
meghatározó tagja. Mint képviselő tag aktív résztvevője és tanácsadója 

volt induló közösségeinknek. Pozitívan, emberszerető módon gondolkodott és nyújtott 
segítő kezet mindenkinek. A lelki csoportok aktív tagja volt. Az 1999-ben alakult 
Kamilliánus család családfőjeként Krisztus szeretetét sugározva szívén viselte az 
elesettek és betegek sorsát. Tagja volt a rózsafüzér koszorúnak. Mindenki Elvira nénije 
2017-ben férje után költözött az örök hazába.      Báránkó András 

 

Kind Imréné Tempfli Ilona A Partiumban született majd élt 
családjával, mígnem az embertelen és nyomasztó Ceausescu-
diktatúra elől 1988. Szent András napján gyermekeivel együtt– 
mindössze egy szatyrot magukkal hozva –a zöld határon át szökött 
Magyarországra. 1989-től csaknem haláláig különböző egyházi 
intézményekben dolgozott Debrecenben: a Svetits Intézetben 
éttermi felszolgálóként, majd a Szent Anna Plébánián segédkezett, 
és szükség esetén a sekrestyést is helyettesítette minden 
ellenszolgáltatás nélkül. Később a Szent Család Plébánián 

házvezetőnőként és sekrestyésként szolgált. Jóindulatú, lelkiismeretes, barátságos, 
érzékeny lelkületű, kedves lényét sokan megszerették a debreceni katolikusok közül. 
Templomunk fennállásának 10 éves jubileumát már súlyos betegen érte meg. Betegségét 
hittel, nagy lelki erővel és derűsen viselte, mely az őt rendszeresen látogató lelkipásztor 
számára is lelki épülésül szolgált. Családja körében hunyt el 2008. szeptember 24-én. 
                       Takács József 

Pető István Az egyházmegye püspöke 2011. augusztus 1-el helyezte 
őt plébániánkra- tizenhetedik (!) lelkipásztori állomás-helyére  – de 
súlyos betegsége miatt rövidesen kórházba került. Hősiesen, 
türelemmel , derűsen viselte szenvedéseit. Hálás volt az érte 
felajánlott imákért és a vele való törődésért. Igényes és buzgó 
lelkipásztor volt, megértő és irgalmas gyóntató. Szívügyének 
tekintette a hit továbbadását. Hitelesen közvetítette az Egyház 
tanítását. Szentbeszédeire, biblia-óráira gondosan felkészült. 

Érzékeny lélek volt. Beszélgetések során egy-egy  gesztusából, vagy elejtett szavából 
lehetett érzékelni, mennyire fájt neki a mellőzés és az alacsony termetére tett célozgatás. 
Kitartóan képezte magát nemcsak a szent tudományokban, hanem idegen nyelvekben 
(angol, olasz, spanyol), informatikában, sőt a pénzügy terén is. Amikor főpásztora 2014 
nyarán a Szent Erzsébet Otthonba helyezte őt, röviddel a búcsúzás előtt a buzgóságot és 
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a közösség erősítését kötötte a hívek lelkére. 2015. július 12-én hunyt el, 54 éves 
korában.               Takács József 
 

Petrik János Plébániánk egyik meghatározó alakja Tarcalon 
született. 
Egyike volt azoknak, akik sokat dolgoztak plébániánkért. 
Folyamatosan kereste vasárnapról vasárnapra a családokat a 
felolvasásra, a hitoktatásban kiválóan összefogta a fiatalokat – 
különösen a ministránsokat, akolitusként számtalanszor áldoztatott 
szentmiséken, vagy éppen ő maga ment igeliturgiát tartani. Hogy 

tudnánk elfelejteni őt, aki minden vasárnap megkezdte a Szent József imát, hűségesen ott 
ült jobbról a második padban feleségével – Anikóval, aki egy ideig a Plébánia 
házvezetését is ellátta. Segített a perselyezésben és még lehetne sorolni, hogy mennyi 
mindent tett plébániánkért. 
Számomra a legmeghatározóbb volt az ő barátsága, közvetlensége és segítőkészsége. 
Sose fogom elfelejteni azt a sok közösen megélt pillanatot, kirándulást, utazást és baráti 
estéket, amit a családos csoportban közösen töltöttünk el. Ezért volt olyan szomorú 
számunkra az a 2011. február 3-a, amikor itt hagyott minket.  ifj. Németh István 
 

 
 

 Papjaink, kántoraink, gondnokunk 
 

Plébános: 1998-tól Fodor András, aki 1994 óta püspöki helynök és pápai káplán. 
Káplánok: 2003-2010: Papp László, 2010- 2011: Törös Ádám, 2011-2014: Pető István, 
2014-2017: Reznek Ádám, 2017-2017: Varga Lóránt. Kisegítő lelkész: 2017- : Nagy 
László L. Pál OCD (karmelita) 
Kántorok: Almásiné Németh Katalin, Dobróczki Emese, Kun Rajmund. 
2016/17-ben csak hétköznapokon: Filep Xavér, a Szent József Gimnázium tanulója 
Gondnok: 1998-tól Kind Imre. A templom zavartalan működési feltételeinek 
biztosítása és folyamatos nyitva tartása, a kert példás gondozása - neki köszönhető. 

 

 Templomi közösségünk tagjai időnként cserélődnek, ahogy az élet diktálja. 
Fiataljaink közül többen más városba mentek tanulni, s nem jöttek vissza (csak 
látogatóba) mert megházasodtak, ott van munkahelyük, ott laknak: pl.:Báránkó Nikolett,  
Szilágyi Zsuzsanna ,Takács Orsolya. 
Felnőtt testvéreink közül néhányan vidékre költöztek pl. Bárány András képviselő 
testületi tag, templomőr és neje, dr. Német Béla volt képviselőtestületi elnök és neje, a 
Tócói Harangszó volt szerkesztője. Mások Debrecen más városrészében találtak új 
otthonra, pl.: Sustyák Anna, a Svetits Óvoda vezetője, Petrik Judit és Anita a szkóla 
hűséges tagjai, Berki Jánosné Oláh Ilona, több imaközösség tagja és gyermekei, köztük 
Belián a hosszú időn át hűséges ministráns. 
Akadtak olyanok is, akik bár nem költöztek el, de valamilyen okból másik debreceni 
templom közösségéhez csatlakoztak. 
Az évek előrehaladásával testvéreink közül néhányan öregségük, tartós betegségük miatt 
otthonba, intézetbe kerültek pl. Erdősi Mihályné Mónika a Mária Légió volt vezetője, 
a mára látását és hallását teljesen elvesztett Nagy Miklós, rendszeres vasárnapi áldozó.  
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S a 20 év alatt 270-en az örökkévalóságba költöztek, pl.: Nagy Mihályné, akinek 
jelentős pénzadományából készültek templomunk padjai, Galgóczy Lajosné Mária a 
Szoboszlói úti imaközösség tevékeny tagja, kápolnánk első sekrestyése, Tornyi Ildikó 
főnővér imaközösségi tag, Müllern Gyuláné Barilovits Teréz, aki Debrecenbe költözésük 
óta férjével együtt kitartott templomunk közössége mellett. 
Hála Istennek születések, megtérések, betelepülések/ beköltözések stb. következtében 
folyamatosan gyarapszik közösségünk. 
 

 Hetenként templomba járó híveink 
 

- nem egészen a fele 60 évnél fiatalabb 
- több mint fele (olykor csaknem háromnegyede) nő 
- 7-11 %-a jár naponta templomunkba 
- foglalkozása/képzettsége (51 személy adatai alapján, a nyugdíjasokat is beleértve):  

állatorvos, asszisztens, ápolónő, bíró, egyetemi tanár, filozófus, gyógytornász, 
informatikus, jogász, katonatiszt, kereskedelmi dolgozó, háztartásbeli, könyvelő, 
könyvtáros, média-szakember, mérnök (agrár-, építész-, gépész-)műtősnő, orvos, 
öntészeti szakember, pedagógus, pénzügyi szakember, portás, programozó 
matematikus, szállítási szakember, szociális munkás, szociális gondozó, szülésznő, 
tejipari szakember, tűzoltó, újságíró, ügyvéd, vállalkozó (kis-, nagy-)vegyész. 
Állatorvos, informatikus, könyvelő több is akad körünkben, de a legtöbb a 
pedagógus. 
 

 A szolgálatok különfélék … 
 

Akolitusaink: Báránkó András, Kind Imre, Németh István. Ministránsaink: Báránkó 
András ifj., Gyarmati Ádám, Német Péter, Papp Gábor, Somogyi Péter ifj., Szél 
Barnabás. Ifjúsági ének- és zenekarunk: Bódis Mira, dr. Bódis Zoltán, Gyarmati 
Barnáné, Kókai Máté, Németh Lilla, Némethné Székely Judit, Pallag Sára, Pallagné 
Ruszkabányai Ágnes, Somogyiné Hock Cecília, dr. Soós Ildikó, Soósné Barbócz Teréz, 
Szabó Jusztinián, Tóth Szilvia. Vasárnapi szentmiséken felolvasók: Asztalos család, 
Báránkó család, Bódis Zoltán dr, Hajdú család, Gyarmati család, Kasuba János, Kókai 
család, Milbik Anna, Molnár Katalin, Német család, Nyakacska család, Ördög család, 
Pallag család, Pulyáné Rácz Éva, Somogyiné Hock Cecília, Szabóné Karácsony 
Annamária, Takács család. Körmeneteken kereszt-, gyertya-, zászló- stb.hordozók:  
Balla János, Báránkó Nikolett, Német Lilla, Pallag Sára, Papp Gábor, Pallag Sára, Sebők 
Ágnes, Sebők Eszter, Vilicsku István. Úrnapi virágdíszítők: ifjúság, képviselőtestületi 
tagok, volt Mónika Közösség, Mária Légió, Rózsafüzér Társulat tagjai. Éjféli mise előtti 
pásztorjáték vagy zenés áhítat szervezői, betanítói, közreműködői: Almásiné 
Németh Katalin, Gyarmati Barnáné, Petrik János. Anyák napi, Mikulás napi 
ünnepségek szervezői, résztvevői: Almásiné Németh Katalin, Báránkó András, 
Dobróczki Emese, Gyarmati Barna, Gyarmati Barnáné, Gyarmati Ádám, Kind Imre, 
Németné Székely Julianna, Petrik János. Templomőreink: Asztalos Attila, Balla János, 
Kind Imre, Vállaji László, Vilicsku István. Családi napok szervezői, közreműködői: 
Almásiné Német Katalin, Báránkó András, Gyarmati Barnáné, Horváth Gizella, Kind 
Imre, Király Anna, Németné Székely Julianna, Mónika Imaközösség, Máltaiak. 
Hitoktatóink: (a kötelező iskolai hittan bevezetése óta): Király Anna, Szél Barnabás, 
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Rev. Terdik János (azelőtt, ált. iskolában és a plébánián): Báránkó András, Király Anna, 
Németné Székely Julianna, Petrik János. Karitász segélyosztóink: Asztalos Attila, 
Gyarmati Barnáné, Pallagné Ruszkabányai Ágnes. Képviselő testületünk: Báránkó 
András, Gyarmati Ádám, Kind Imre, Németh István, Némethné Székely Julianna 
(elnök), Pallagné Ruszkabányai Ágnes, Somogyiné Hock Cecília, Szabóné Karácsony 
Annamária, Szél Barnabás, Takács József. 

 
 

 

Miért fontos számomra a Szent Család Plébánia? Ezt a kérdést ki-ki felteheti magának. 
Akár a plébániával, akár az egyházzal, vagy akár a hittel kapcsolatban is, de azt hiszem, 
időről időre fel kell tennünk magunknak ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket. 1998 nyarán 
épült a lakhelyem közelében egy templom. Még nem voltam 7 éves, amikor már nem egy 
kis kápolna, hanem a nagy templom falai közé léphettem be, és bár 26 évesként már igen 
mozgalmas és pörgős életem van, ha csak tehetem, szívesen jövök ebbe a templomba. 
Azóta sok-sok káplán jött, és sok káplán ment is, úgy, ahogy annak rendje, s módja van 
(de a plébános és a gondnok személye nem változott), és természetesen mindenki 
hozzátett valamit a mi kis templomunkhoz, és az én életemhez is. Ezért nagyon hálás 
vagyok nekik, és nagy öröm számomra mindig, amikor találkozok velük. Például éppen a 
napokban volt szerencsém Keszthelyen találkozni Fodor János atyával több, mint 10 év 
elteltével (megismert..).  20 év alatt sokat megélt ez a közösség: voltak szebb és kicsit 
nehezebb napjai is, de az én számomra annyi életformáló és felejthetetlen emlék társul a 
templomhoz, hogy sosem fogom elfelejteni mindazt, amivel gazdagodtam itt.    
            Gyarmati Ádám 
Mióta megépült a Szent Család-templom, azóta ebbe a templomba járok. Miért is? Az 
ide járó híveket már ismerem, nagyon jó közösség alakult ki. Azért is, hogy találkozzam 
Istennel. Ez meg is történik, amikor áldozom, a szent ostyában találkozom vele. 
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Meghallgatja kéréseimet, imáimat, csak tőle várhatok segítséget. Hálát is adok az elmúlt 
hét kegyelmeiért és újra kérem családom megsegítésében, és erőt adjon a szüntelen 
imádkozáshoz, ami elősegíti az utat a mennyország felé.      Hevesi Istvánné 
 

Az ok, amiért ebbe a templomba járunk nagyon egyszerű. Mi is itt élünk a 
lakótelepen - nem is olyan messze a plébániától-, így teljesen természetes, hogy ide 
tartozónak érezzük magunkat. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy körülbelül csak három 
éve kezdtünk rendszeresen is az itteni misékre járni. (A lakótelepről könnyen el lehet 
jutni akár a Szent Anna, akár a Megtestesülés és a többi debreceni templomba is.) Eleinte 
mi is lent ültünk, gyerekeink kérésére közel az oltárhoz és Ádám atyához. 2016 elején 
Sebők Ági megemlítette, hogy Budapestre való költözése miatt sürgősen szükség lenne 
valakire, aki átvenné tőle a kivetítő kezelésének a feladatát, amit mi vállaltunk magunkra. 
Azóta a karzatra járunk fel, ahol nemcsak a kivetítőt kezeljük, hanem Cili a kántor 
mellett az énekbe is besegít. A tavalyi év folyamán a képviselőtestület felkérte Cilit, hogy 
csatlakozzon a munkájukhoz, idén pedig kisfiúnkat, Pétert hívták meg az idősebb 
ministránsok maguk közé. Tehát az oka, hogy ide járunk: mert az Isten örül neki. 

Somogyi Péter és Somogyiné Hock Cecilia 
 

 

- Templomunkban a szentmisék résztvevőinek jelentős (a 2016-ban és 2017-ben 
végzett számlálások szerint 60 -78 % közötti!) hányada járul szentáldozáshoz. 

- Templomunk reggeltől az esti szentmise végéig minden nap nyitva áll a 
csendességre, imádságra vágyó hívek előtt. 

- Híveink jelentős hányada között eleven kapcsolat létezik. A vasár- és ünnepnapi 
szentmisék után csoportokba verődve hosszasan szoktak beszélgetni a templom 
előtt. 

- Egyházközségünk fennállása óta minden évben meg tudtuk tartani a feltámadási 
és az úrnapi körmenetet. 

- Egyházközségünk tagjai példásan törődnek betegeikkel s látogatják őket. 

- Az ifjúsági szentmiséknek és a farsangi báloknak nagy vonzása folytán olyan 
személyek is eljönnek hozzánk, akik egyébként csak ritkán keresik fel 
közösségünket. 

- Csaknem minden évben voltak zarándokutak. Ezek összekovácsolták és lelki 
élményekkel töltötték fel a résztvevőket. 

- Egyházközségünk területén az elmúlt 20 év alatt 3 papi hivatás támadt, s 
mindhárman el is jutottak az áldozópapságig: Nagy László Levente Pál OCD 
(felszentelve: Keszthelyen, 2005. okt.1.), Kiss Miklós (felszentelve: Szegeden, 
2013. jún. 22., újmiséje templomunkban: 2013. jún. 23.) és Németh István 
(felszentelve: Debrecenben, 2018. jún. 23., újmiséje templomunkban: 2018. 
júl.01.). 
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Legutóbbi lapszámunk óta plébániánk területén nem történtek anyakönyvezett 
események. 
Augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele. (Nagyboldogasszony) Parancsolt ünnep. 
Templomunk felszentelésének 20. évfordulója. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik. 
Augusztus 20. Szent István király ünnepe. 18 órától vehetünk részt templomunkban 
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szentmisén. – István királyt a pápa engedélyével 1083. augusztus 20-án emelték oltárra, 
majd XI. Ince 1686 novemberében, az egész világegyházra kiterjesztette ünnepét és 
tiszteletét, 2000. augusztus 20-án pedig az ortodox egyházak is felvették őt szentjeik 
sorába. 
Augusztus 26.-án a vasárnapi szentmisén ifjúsági ének- és zenekarunk szolgál. 
Szeptember 2.-án a vasárnapi szentmise keretében kérjük a Szentlélek segítségét az új 
iskolai év kezdete alkalmából. – Szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér Társulat 
tagjai számára. 
Szeptember 7.-én első péntek. Ajánljuk a nagy kilencedet végzők kedves figyelmébe. 
Szeptember 8: elsőszombat, Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének és a papság kegyelmi 
támogatásának napja. 
Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. – Ezen a napon a kora-
középkorban azokban a templomokban, ahol nagyobb méretű kereszt-ereklye volt 
(Jeruzsálem, Konstantinápoly, Róma) ünnepélyes szertartás keretében felmutatták a 
hívőknek. 
 

 
 

Augusztus 19. (Évközi 20. vasárnap): Báránkó család 
Augusztus 26. (Évközi 21, vasárnap): Ifjúság 
Szeptember 2. (Évközi 22. vasárnap): Pallag család 
Szeptember 9. (Évközi 23. vasárnap): Szabóné Karácsony Annamária 
Szeptember 16. (Évközi 24. vasárnap): Gyarmati család

 

a Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátronánk kezdetű énekün legkorábbi változata 
Szoszna Demeter OSB 1715-ből való pannonhalmi énekeskönyvében maradt fenn. 
Szövege valószínűleg Lancsics Bonifác OSB költeménye. 
Kölcsey Hymnus c. alkotásának elterjedéséig ez az ének volt a katolikus magyarság 
nemzeti himnusza. 
 

- Miből gondolod kisfiam, hogy látásjavító a banán? 

- Abból, hogy a majmok ezt eszik és egy sincs közöttük szemüveges. 

A Tócói Harangszó templomjubileumi számának létrehozásában – a fentebb név szerint említett 
cikkírókon kívül – tanácsaikkal, véleményükkel, adatközléseikkel és egyéb módokon jó szívvel 
nyújtott segítséget: dr. Angyal Ágnes, Báránkó András, Fodor András, Gyarmati Barnáné, Kind 
Imre, Németné Székely Julianna, Szabóné Karácsony Annamária. Mindnyájuknak hálás köszönet 
érte! 


