TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

19. évfolyam 9.szám - az Úr 2018. évének szeptember havában
Oltáriszentség I.

Az Oltáriszentség, keresztény életbe való beavatás szentségeinek a koronája. Az
ősegyházban felnőtteket kereszteltek és mindjárt meg is bérmálták. A keresztelést
megelőzte az alapos felkészülés, megtérés. Maga a keresztség eltörölte az illető összes
(áteredő és személyes) bűnét. Így képessé vált arra, hogy megkapja a keresztények
legnagyobb kincsét, az Eucharisztiát. Erre egy hetet kellett várniuk az újonnan
keresztelteknek. Húsvétkor megtörtént a keresztelés és a bérmálás, a rá következő
vasárnap pedig (fehérvasárnap, ma isteni irgalmasság) szentáldozáshoz járulhattak. Ettől
kezdve számítottak teljes értékű tagnak a keresztény közösségben. A kereszténység
elterjedése és a gyermek keresztelés gyakorlatának megjelenése után ez a sorrend
megváltozott. A születése után mielőbb megkeresztelt gyermek, keresztény családban
nőtt fel. A keresztség, mivel még nem tudott személyes bűnt elkövetni, az áteredő bűntől
szabadította meg. Az Eucharisztia vétele előtt szükségessé vált a személyes bűnöktől
való megtisztulás, így sorrendben megelőzte az Eucharisztia vételét és a bérmálást a
bűnbánat szentségében való részesedés, a szentgyónás. A gyermekkorban történő
elsőáldozás és bérmálkozás, a mai, tudatos keresztény családi háttér hiányában nem kis
gondot okoz az egyházban. Nagyon sokszor maguk a szülők sem tudják, hogy mi
történik igazában gyermekükkel, amikor megkereszteltetik, elsőáldozáshoz járul, vagy
bérmálkozik. Vannak, akik csupán a nagyszülők, vagy a szokás kedvéért részesítik
gyermekeiket ezekben a szentségekben, mások attól félve, hogy később a gyermek már
nem igényli ezeket a szentségeket, igyekeznek mielőbb „túl lennirajta”. Így, ahelyett,
hogy az egyre mélyebb keresztény életbe való bevezetés valósulna, a hittől való
eltávolodás következik be. A szentségek mostani bemutatása azt a célt akarja szolgálni,
hogy családjaink megértsék, felfedezzék a szentségek igazi értékét és ennek megfelelően
megújuljon szentségi életük.
Az Oltáriszentség ajándékát, Jézus szeretete legnagyobb jelének átadását a
kinyilatkoztatás, a bibliai üdvtörténet alaposan előkészítette. Nézzük először az
ószövetségi előképeket: Ábel bárány áldozata (Ter 4,4) Istennek tetsző áldozat. –
Melkizedek áldozata (Ter 14,18), kenyeret és bort áldozott fel. – Ábrahám vendégül látja
az Istent (Ter 18,1-8) Mambreterebintjénél Isten és ember egy asztalhoz ül. – Ábrahám,
Isten iránti szeretetből kész az áldozatra (Ter 22,2-12), Isten irántunk való szeretetből
kész feláldozni a Fiát, Jézust. - A húsvéti bárány feláldozása és vérével való megjelölés
(Kiv 12,1-14), ilyen vacsora keretében alapította Jézus az Oltáriszentséget. – Izrael fiai
mannát ettek a pusztában (Kiv 16,4) Jézus azt mondta: az a kenyér, amit Ő ad, nem
olyan, mint a manna, aki ezt a kenyeret eszi, örökké él (Jn 6,48-51). A hivatkozott szentírási
könyvek: Ter = Teremtés könyve, Kiv = Kivonulás könyve.
András atya
Tócói Harangszó
Kiadó: Fodor András plébános. Szerkesztő: Takács József
H-4031. Debrecen, Holló László sétány 1. Tel./Fax: (52) 491-060
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Események templomunkban
Július 31-én dr. Sárszegi Pálné Sándor Enikő testvérünk 78 éves korában az örök
hazába távozott. – Nyugodjék békében !
Augusztus 18-án Simai Ciklámen Mimi és Simai Borostyán Jáde részesült a keresztség
szentségében.
Augusztus 19-én dr. Sárszegi Pál testvérünket 81 éves korában magához hívta az Úr. –
R.I.P.
Augusztus 25-én távozó kántorunk, Kun Rajmund búcsúhangversenye.
Szeptember 2-án Ludman Lara részesült a szent keresztségben.
Szeptember 30-án Szentírás vasárnapja. – A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán
született meg ez az ünnep, melynek megtartását a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia az elsők között rendelte el. Eleinte nagyböjt egyik vasárnapján ünnepelték,
később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára, tekintettel arra, hogy
szeptember 30-án ünnepli az Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét.
(MK)– Ezen a napon ifjúsági misét tartunk, fiataljaink ének- és zenekarának
közreműködésével.
Októberben minden nap, a szentmise előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
Október 6. Első szombat. Angyalföld téri volt kápolnánkban 14 órától adományokat
fogadunk és osztunk rászoruló testvéreink részére.
Október 7. A vasárnapi szentmisében hálát adunk a föld terméséért. –Nem hivatalos
egyházi ünnep. A római katolikus egyházban már a 3. század óta létezett a betakarításért
való hálaadási ünnep. Az ünnep egységes időpontjának kialakulását az akadályozta, hogy
a különböző országokban eltérő a betakarítás ideje
Október 8. Magyarok Nagyasszonya. Főünnep.– Vaszary Kolos hercegprímás kérésére
1896-ban, a honfoglalás 1000 éves évfordulója alkalmából XIII. Leó pápa engedélyezte
Magyarországnak ezt a saját Mária-ünnepet, melyet eleinte október 2. vasárnapján, 1914
óta október 8-án ünneplünk.
Minden csütörtökön az esti szentmise után András atya hitbeli felzárkóztatót vezet
azok számára, akik hitbeli ismereteiket szeretnék megerősíteni, illetve továbbfejleszteni,
valamint azoknak, akik felnőttként szándékoznak megkeresztelkedni.
Szombatonként az esti szentmise után bérmálási előkészítőt tartunk azok számára, akik
november 18-án templomunkban szeretnének bérmálkozni.

Templomunk látogatottsága

Augusztus 15-én 57 hívő (a sekrestyést és a kántort is beleértve), 1 miséző és 1 gyóntató
pap, 2 ministráns, augusztus 19-én (vasárnap) 87 hívő, 1 miséző és 1 gyóntató pap, 1
ministráns, augusztus 20-án 23 hívő, 2 miséző pap, (kántor és ministráns nem volt.)

Emlékszünk-e még Fadgyas atyára?
Az 1990-es évek elején a debreceni Szent Anna plébánia káplánjaként – Tari Antal és
Linzenbold József szolgálata közti időben – rendszeresen járt ki a Tócóskertbe, hogy
bemutassa a hívek egyre gyarapodó közösségének a vasár- és ünnepnapi szentmisét.
Egyszerű, szókimondó ember volt. Szentbeszédeiben többször is felidézte, hogy hosszú
éveken át fizikai munkásként „melózott”, s hogy ez a körülmény milyen erős tartást
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adott neki és hitbeli kitartását mennyire megerősítette. Egyik utolsó tócóskerti miséjén
szinte jóslatszerűen említette, hogy „maguk itt előbb-utóbb templomot fognak építeni”.
Fadgyas István Endrődön született 1917. január 11-én. A teológiát Budapesten és a bécsi
döntést követően visszacsatolt Nagyváradon végezte. Ott is szentelték pappá. 1948-ban
letartóztatták, mert Komádi plébánosaként nem volt hajlandó állami célokra átengedni
egy iskolakápolnát, mely a környék falvainak egyedüli miséző helyéül szolgált. E tettéért
3 évi szabadságvesztésre ítélték. Büntetését Budapesten a Gyűjtőfogházban és a váci
fegyházban töltötte. Szabadulása után a kistarcsai internáló táborba hurcolták. Ezt
követően 1951. december közepétől kezdve 20 évre a hatóságok eltiltották őt a papi
működéstől, ezért, mint szolgálaton kívüli, fizikai munkásként dolgozott. A
székesfehérvári papi otthonban hunyt el 2003. augusztus 26-án. R.I.P.
Mondjunk érte legalább egy fohászt.
-ács

Búcsújárás
A búcsújárás szent helyek felkeresése vallási indíttatásból, hogy ott a hívők
természetfölötti segítséget vagy kegyelmet nyerjenek. A búcsújárás a vallásosságnak egy
sajátos megnyilvánulása, egyúttal a hit nyilvános megvallása is.
A keresztény zarándoklatok közvetlen vallástörténeti előzményének a zsidók jeruzsálemi
zarándoklatait tekinthetjük.
A gyalogos zarándoklatok (csaknem) végleges eltűnése után napjainkban kristályosodik
ki a búcsújárás új szokásrendje hazánkban.
Barna Gábor: Búcsújárók (2001)

Megkérdeztük…
Melyik kegyhelyen / búcsújáró helyen járt utoljára és milyen gondolatokkal, lelki
ajándékokkal tért onnan haza?
2017 őszén, szívműtétem előtt zarándokoltam el a KÉSZ Kunszentmártoni
Csoportjával Máriagyűdre. Nagyon el voltam keseredve és tele voltam félelemmel, mert
az orvosok nagyon komolynak és kockázatosnak mondták a műtétet. KÉSZ-es társaim
vigasztaltak, hogy imádkoznak értem, s bízzak az ima erejében. Gyönyörű szép őszi idő
volt, ami akkor már ajándék számba ment, s ez is vigasztalt bennünket. Lelkileg
feltöltődve jöttem haza. Elhatároztam, hogy ha sikeres lesz a műtét: elmegyek
Máriagyűdre hálát adni és megköszönni a gyógyulást.
November 7-én sikeresen lezajlott Szegeden a szívműtétem.
2018. szeptemberében, a Kunszentmártoni Plébánia autóbuszos zarándoklatot
szervezett Máriagyűdre. Nagy tervemet ismerték, s szóltak nekem is. Így jutottam el
Máriagyűdre és adhattam hálát gyógyulásomért és sok lelki ajándékkal térhettem haza.
Balla János
Családunk 20 éve jár kirándulni a Mátrába szeptemberi időben. Minden alkalommal
ellátogatunk Fallóskútra a Mária kegyhelyhez. Fallóskút egy csöndes nyugodt erdő
közepén lévő hely, ami alkalmas arra, hogy az ember elmélkedjen egy kicsit. Fogyasztunk
a forrás vizéből, ami gyógyhatással van ránk testileg, lelkileg egyaránt. A kis kápolna
csendjében, nyugalmában jólesik megpihenni, imádkozni és töltődni a Szűzanya és Jézus
Krisztus erejéből. Megtisztulva, testi, lelki feltöltődéssel, szeretettel hagyjuk el a helyet.
Szeretünk kegyhelyeket, zarándokhelyeket látogatni, mert ott még erősebben érezzük az
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egyébként is nagy és csodálatos Isteni erőt! Nem tudjuk megköszönni Istennek azt a
nagy szeretetet, amit ad nap mint nap a Családunknak!
Ördögné Pálocska Judit
Eddig elég kevés búcsújáróhelyen fordultam meg, legnagyobb hatást közülük a
częstochowai gyakorolta rám. A lelki ráhangolódás már az autóbuszos út közben
elkezdődött közös szent énekek, imádságok által, valamint korábbi kegyhelylátogatások
emlékeinek felidézgetése révén.
A szent hely látványa és légköre jól érzékelhető lelki vonzást támasztott. A kegytemplom
falain kívül is szinte tapasztalható volt a szentség közelsége. Elgondolkodtam azon, hogy
e kegyhely fennállása folyamán milyen végeláthatatlan embertömeg kapott itt indíttatást
az istenszeretetre, a bűnbánatra stb., nyert lelki erőt, vigasztalást, sőt – miként a
kifüggesztett offerek, emléktáblák, mankók stb. meggyőzően mutatták: a magát és/vagy
családját ért megrendítő nagy bajokban jó tanácsot, védelmet, gyógyulást is. (Bátorítólag
hatott rám az a megfontolás, hogy ha ők ezen ajándékokban részesülhettek, akkor én
miért ne, hiszen bizonyára volt közöttük nálamnál gyarlóbb is.)
A jelen lévő rengeteg ismeretlen hívő odaadó ájtatosságának, buzgóságának lelkesítő,
sodró hatása a komolyabb, állhatatosabb vallási élet felé adott indíttatást.
A bűnbocsánat és a szentáldozás fokozott átélése, s a hozzájuk kapcsolódó
felszabadultság-érzés, és öröm hosszú ideig megmaradt, anélkül, hogy megfakult volna.
Szinte „magától” formálódtak bennem jófeltételek, s erősödött a hitben való hűséges
kitartani akarás szándéka. Távozáskor a hála, a lelki feltöltöttség, az emelkedettség érzése
kísért.
Takács József

Válasz egy olvasói kérdésre , mely szóban hangzott el
Honnét és mióta volt hercegi rangja az esztergomi érsekeknek?
Vajay Szabolcs (1921-2010) Svájcban élt magyar történész megfogalmazása szerint III.
Károly király 1714. december 9-i bécsi kelettel a mindenkori esztergomi érseknek,
Magyarország prímásának „örök időkre” Római Szent Birodalmi hercegi rangot
adományozott, amit az 1715. évi III. törvénycikk iktatott törvénybe. A pápa 1951-ben
eltörölte a főpapok hercegi címét.

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek
Szeptember 23. (Évközi 25. vasárnap): Vilicsku család
Szeptember 30. (Évközi 26. vasárnap): Ifjúság
Október 7. (Évközi 27. vasárnap): Kasuba János
Október 14. (Évközi 28. vasárnap): Ministránsok

Megér egy mosolyt
Üzemlátogatáson
- Kapcsolja ki kérem a pacemaker-ét, mert zavarja a számítógépes rendszerünket!

