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A betegek kenete

"A betegek szent kenetével és a papok imádságával az egész Egyház ajánlja a szenvedő
és megdicsőült Krisztusnak a betegeket, hogy nekik enyhületet és üdvösséget szerezzen;
sőt buzdítja őket, hogy szabadon csatlakozva Krisztus szenvedéséhez és halálához,
szolgáljanak Isten népének javára.” (KEK=Katolikus Egyház Katekizmusa 1499).
Krisztus fölszólította tanítványait, hogy kövessék Őt és vegyék föl keresztjüket. Őt
követve a tanítványok új szemmel látják a betegséget és a betegeket. Jézus bekapcsolja
őket a maga szegény és szolgáló életébe. Részesíti őket az együttszenvedés és a gyógyítás
szolgálatából: "És elmenvén prédikálták, hogy tartsanak bűnbánatot; és sok ördögöt
kiűztek, és olajjal megkentek sok beteget, és meggyógyították őket" (Mk 6,12-13 KEK
1506).
Az apostoli Egyház ismer egy saját szertartást a betegek számára, melyről Szent Jakab
tanúskodik: "Beteg valaki közületek? Hívassa el az Egyház papjait, és azok
imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima
megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot
nyer." (Jak 5,14--15) A hagyomány e szertartásban az Egyház hét szentségének egyikét
ismeri föl. (KEK 1510)
Az egyház ennek a szentségnek a felvételét a megkeresztelt-, idős korban lévőknek,
műtét előtt állóknak, súlyos betegségben lévőknek ajánlja. Többször felvehető közösségi
formában, szentmiséhez kapcsolódóan, egyénileg; templomban, otthon, kórházban.
Mivel a szentségnek bűntörlő hatása is van, csak püspök, vagy felszentelt pap adhatja fel.
Ha szükséges és a beteg állapota még lehetővé teszi, akkor először szentgyónást végez,
majd a betegek kenetének feladása után szentáldozáshoz járul. Halálveszély esetén azok
is részesülhetnek benne, akik egyébként el voltak tiltva a szentségek vételétől (újra
házasodottak, hivatásukat elhagyott papok stb.). Haldoklóknál, ha már nem tud
szentgyónást végezni, a betegek kenete eltörli a bűnöket is. Az Eucharisztiát, mint szent
útravalót kapja a haldokló.
A szentség hatása: megerősítés, gyógyítás, bűnbocsájtás és egyesítés Jézus szenvedésével.
Ahogyan Jézus sem gyógyított meg minden beteget, úgy ez a szentség sem jelent minden
esetben testi gyógyulást, de a legtöbbször enyhülnek a beteg szenvedései. Az Egyház a
betegek kenetének kiszolgáltatásakor a szentek közösségében jár közben a betegekért. A
beteg viszont a szentség kegyelme által hozzájárul az Egyház gyógyulásához és minden
ember javához, akikért az Egyház szenved és Krisztus által fölajánlja magát Istennek, az
Atyának.
Ezért lenne nagyon fontos, hogy a keresztény családok, beteg tagjaik számára, kérjék ezt
a szentséget, hogy ne nélkülözzék a megerősítő, gyógyító szentségi kegyelmet és
szenvedésük Jézus szenvedéséhez kapcsolásával részt tudjanak vállalni az Egyház
kegyelemközlő szolgálatából.
András atya
Tócói Harangszó
Kiadó: Fodor András plébános. Szerkesztő: Takács József
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Események egyházközségünkben

Február 21. Az esti szentmise után szentségimádási órát tartunk.
Február 24. Évközi 7. vasárnap. – Szentmise alatt adománygyűjtés lesz a katolikus
iskolák javára. – A szentmisén egyházközségünk ifjúsági ének- és zenekara szolgál.
Március 1. Elsőpéntek. Az esti szentmise előtt Jézus Szíve ájtatosságot tartunk. – Az
Egyház által 1765-ben hivatalosan engedélyezett Jézus Szíve ünnepéből fejlődött ki a
hónap első péntekjének Jézus Szent Szíve tiszteletére való szentelése, imával/ájtatosággal és főleg szentáldozással. Már Alcoque Szent Margit Mária (+1690) ajánlotta ezt az
ájtatosságot, melyet XIII. Leó pápa 1889-ben búcsúengedéllyel kapcsolt össze.
Március 2. Első szombat. A papság kegyelmi támogatásának napja. Imát,
önmegtagadást, jócselekedetet ajánlhatunk fel papjainkért. – Angyalföld téri volt
kápolnánkban 14 órától adományokat fogadunk és osztunk rászoruló testvéreink részére.
Március 3. Évközi 8. vasárnap. – Könyörgőnap a világ éhezőiért. (Gondoljunk arra: a
környezetünkben, a Tócóskertben is vannak éhezők! Az irgalmasság erényéből fakadó
tettekkel siessünk segítségükre!) – Szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér Társulat
tagjai számára.
Március 6. Hamvazószerda, szigorú böjti nap, a szentmisében hamvazás. – E nappal
kezdetét veszti a nagyböjt, mely a nagycsütörtök esti szentmise kezdetéig tart.
Március 10. Nagyböjt 1. vasárnapja. Szentmise után hamvazáshoz járulhatnak azok, akik
hamvazószerdán nem részesültek ebben a szentelményben.
Minden csütörtökön az esti szentmise után András atya hitbeli felzárkóztató kurzust
vezet azok számára, akik hitbeli ismereteiket szeretnék megerősíteni, illetve
továbbfejleszteni, valamint azoknak, akik felnőttként szándékoznak megkeresztelkedni.

Farsang

Vízkereszttől hamvazószerdáig tartó – vidámságra, mulatozásra alkalmat adó – főleg
profán tartalmú , változó hosszúságú időszak. A farsangi népszokások főleg farsang
vasárnaphoz és farsanghétfőhöz, valamint a farsang utolsó három napjához
kapcsolódnak.
A debreceni katolikusok az idén tartottak először közös farsangi bált. Február 8-án a
debreceni Kölcsey Központ báltermében a hat helyi plébániáról mintegy 800 vendég
szórakozott és bálozott, sokan közülük: hajnalig. Plébániánk területéről 150 belépő kelt
el az ünnepi rendezvényre, melyen megjelent egyházmegyénk püspöke és városunk
polgármestere is.

Előttünk a nagyböjt

A jelenleg érvényes böjti fegyelem szerint hamvazószerdán és a nagyböjt péntekjein
húsfogyasztási tilalom van érvényben betöltött 14 éves kortól. Hamvazó szerdán és
nagypénteken szigorú böjt van! Ezen a két napon legfeljebb háromszor lehet étkezni, s
közülük egyszer jóllakni azoknak, akik 18 és 60 év közötti életkorúak.
Mentesülnek a böjttől a nehéz fizikai munkát végzők, valamint a közétkeztetésben
részesülők, De a bűnbánattól, az irgalmasság cselekedeteitől, és az imádságtól NEM!
Hamvazószerda liturgikus jellege a korai keresztény bűnbánati gyakorlattal áll
összefüggésben. Eredetileg (kb. a 4. század óta) csak a vezeklőruhát öltő nyilvános
bűnösökre hintettek hamut a bűnbánat jeleként a nagyböjt kezdetén. Később a

3

bűnösökkel való szolidaritásból egyre inkább más hívek is részt vettek a hamvazási
szertartásban. A nyilvános vezeklés megszűnése után, a 14. század óta lett általános
gyakorlattá a hamvazás a nagyböjt kezdetén. Az ehhez használatos hamut a 12. század
óta az előző évi virágvasárnapi körmenet barkáinak elégetéséből nyerik, melyet áldásban
részesít az Egyház.
A nagyböjt 40 napja alatt Isten társaságát keressük a lélek csöndjében. Lényeges a
közös készület is a húsvétra, de a belső csönd, az elvonulás a pusztába Jézussal, szintén
kihagyhatatlan ahhoz, hogy életünk megújuljon, húsvéti legyen. A testi örömök
megfékezésének célja a lélek édességének ízlelése. Az örök élet boldogságát vételezi
előre. Nagyon szép időszak lehet ez, ha komolyan vesszük. Amikor tud csendben
elvonulni az ember, akkor érzi meg, hogy mennyire szükséges és mennyire örömteli a
feltöltődés a lelkének. „Lelkem várja az Urat, jobban, mint éji őr a hajnalt.” (130.
Zsoltár)
Rev. Losonczi Tamás plébános (Bp.)

Keresztény magatartásunk ellentmondásai

Furcsa, mennyire el hisszük azt, amit az újságok írnak, de megkérdőjelezzük, amit a
Biblia mond.
Furcsa, hogyan lehet valaki Krisztusért lelkesedő vasárnap és láthatatlan keresztény a
hétköznapokban.
Furcsa, hogy jobban érdekel, mit gondolnak rólunk az emberek, mint az, hogy Isten mit
gondol rólunk.
Furcsa, hogy elvárjuk Istentől áldását, védelmét, miközben arra vágyunk, hogy hagyjon
minket békén!

Panamában jártunk …

Egyházközségünk két fiatalja a közelmúltban részt vett Panamában a Ifjúsági
Világtalálkozón. Az alábbiakban élményeikről, tapasztalataikról olvashatunk.
2019 életem egyik legnagyobb kalandjával kezdődött. Idáig még Európát sem hagytam
el, most pedig a világ másik felére sikerült eljutnom. 40 fős kis csapatunk Costa Rica-ban
vett részt az előtalálkozón. Ide, érthető módon sokkal kevesebb ember jött el, mint
magára a panamai találkozóra, ahol összesen mintegy 600.000 ember gyűlt össze a világ
minden tájáról. Talán ezért is, illetve azért, mert itt sok időt tölthettünk a befogadó
családjainkkal, a légkör sokkal családiasabb, barátibb volt, mint Panamában. Nem vagyok
egyedül, amikor azt mondom: remélem lesz még alkalmam találkozni a costa rica-i
családommal. Nagyon a szívemhez nőttek, kedves emberek voltak, akik családtagként
kezeltek engem. Nagyon érdekes volt megismerni a latin-amerikai kultúrákat. Az ottani
emberek sokkal boldogabbak, az ételeik különlegesek és ízletesek, és az országuk is
lenyűgöző. Costa Rica és Panama között nagy különbség figyelhető meg, mint például
az emberek kinézete, az ételek, a hőmérséklet. Talán a lakások és a berendezéseik azok,
amik kevésbé térnek el.
Szintén hatalmas élmény volt közösen ünnepelni a szentmisét több ezer fiatallal. Főleg a
dél-amerikaiak olyan hangulatot tudnak teremteni még eközben is, amelyet mindannyian
csodáltunk. Idehaza biztosan idegen lenne számunkra ez a gyakorlat, de akkor és ott,
bizony nem volt az, sőt, nagyon is lélekemelő volt. A szentmise tele volt élettel,
lendülettel és mindemellett örömmel töltött el bennünket, amikor egy karnyújtásnyira
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láthattuk a pápát. Csak kívánni tudom, hogy másoknak is megadasson olyan csoda, mint
ami a számomra megadatott!
Gyarmati Ádám
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a kis létszámú magyar csapatban
képviselhettük egyházmegyénket és közösségünket a világtalálkozón, amin több százezer
fiatallal együtt vettünk részt a világ minden tájáról.
Hosszú utazás után megtapasztalhattuk a helyiek vendégszeretetét, akik már a Krakkói
világtalálkozó óta erre készültek. A magyar csapat részt vett Costa Rica-ban a Shalom
közösség által megrendezett előtalálkozón. Az első pár nap azért is jó volt, mert így volt
időnk megismerni a helyiek vallási szokásait, amelyek első ránézésre egy európai
embernek furcsán hathatnak.
Gondolok itt pl. a Mi atyánk utáni békeköszöntésre, amely a nálunk megszokott - mármár kissé távolságtartó - kézfogás helyett egy baráti ölelés volt, még akkor is, ha csak
most találkoztak egymással először, így nekünk is ilyen formában „nyújtottak
békejobbot”. Továbbá volt alkalmunk megtapasztalni mind az előtalálkozón és magán a
világtalálkozón is ezt a latin-amerikai lendületet:mindig mindent kitörő örömmel tenni.
Annak ellenére, hogy ezek az emberek nem a leggazdagabbak, nagyon boldogok voltak.
Látszott rajtuk, hogy örömmel vállalták, hogy egy idegent befogadnak a családjukba és
törődtek vele, mint a saját családtagjukkal. Valahogy ezt a lelkületet jó lenne nekünk is
eltanulni, nyitottan a világra és nyitottan a másik felé.
Papp Gábor

Figyelem!

Mint templomi hirdetéseinkből ismeretes: május 31-én autóbuszos zarándokútra
indulunk Csíksomlyóra a pápalátogatásra, ahonnan június 2-án este érkezünk vissza.
Akik egyházközségünkből szeretnének ezen az úton részt venni, legkésőbb február 17-én
délig jelentkezni és a részvételi díj egyharmadát (10.000 Ft/fő) a sekrestyében befizetni
szíveskedjenek. Köszönjük!

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek
Február 24. (Évközi 7. vasárnap) Ifjúság
Március 3. (Évközi 8. vasárnap) Vilicsku család
Március 10. (Nagyböjt 1. vasárnapja) Dr. Bódis Zoltán
Március 17. ( Nagyböjt 2. vasárnapja) Kasuba János

Megér egy mosolyt
Asztali beszélgetés
- Másfél óra alatt hét korsó sört hajtottál le. Én még vízből sem tudnék ennyit meginni.
- Hát vízből én sem.

