T Ó C Ó I HA R A N G S Z Ó

A Szent Család Templomból

12. évfolyam 5. szám - az Úr 2011. évének május havában

A boldogabb családokért - 5.
A család mint személyes közösség
A társadalommal és az emberrel foglalkozó tudományokban ma sokféle nézet
lát napvilágot az emberről és társas kapcsolatairól. Ezek között egyre szélesebb
körben elterjedt az egyén és a közösség perszonalista, személyközpontú felfogása,
amelynek alapvető vonásait az egyház is magáénak vallja, és szívesen tekinti azt a
családdal és a házassággal kapcsolatos keresztény felfogás egyik kiindulópontjának.
Az emberi személynek két arculata van. Egyrészt önálló, senki máshoz nem
hasonlítható, helyettesíthetetlen, autonóm egyed, aki védi önállóságát, és önmaga
kibontakoztatására törekszik. Másrészt olyan öntudatos és szabad lény, aki csak a
többi személlyel együtt találhat önmagára: szabadsága a szeretetben, léte az együttlétben válhat teljessé. Természetéből adódik, hogy lénye kiteljesítéséhez fizikai,
szellemi és lelki téren egyaránt rászorul másokra. Magába zártságát csak egy társ, egy
"Te" tudja feloldani, aki által valóban "Én"-né, tudatos személlyé válhat. Énje, egész
benső valója csak a többiekre nyitottan, önmagát ajándékozva tud igazán
kibontakozni. Ez az "Én"-től a "Te" felé tartó, saját önös magából kilépő szeretet
nem egyszerűen a kölcsönös érdekekre, az "adok-veszek" törvényére épít, hanem a
másikat állítja a középpontba. Az igazi szeretet odaadó: elsősorban a másikra figyel:
neki akar örömet szerezni, nem önmagának. Örömét találja abban, hogy örömet
okozhat, nemcsak figyelmességeivel, ajándékaival, gyengédségével, hanem
önmagával, egész lényével.
Hamisnak bizonyul az a korunkban elterjedt szemlélet, amely szerint a személy
kizárólag önmagát meghatározó, autonóm egyéniség, aki folytonos harcban áll a
többiekkel azért, hogy saját érdekeit érvényesíteni tudja, és független maradjon tőlük.
Sokan csak akkor tapasztalják meg individualista életmódjuk csődjét, amikor már
önellátásra képtelenné válnak. A betegségben, öregségben kiderül, mennyire
rászorulunk másokra.
Az ember közösségi lény: rá van utalva embertársaira. Mély vágy él benne a
szeretetre és a megbecsülésre. Igényli, hogy legyen valaki, akivel kölcsönösen
szerethetik, tisztelhetik és támogathatják egymást. Szeretne otthon lenni valahol,
valakivel, az intim egymáshoz tartozás gyengéd és oltalmazó, felszabadult
légkörében. Vágyódik a biztonságra: arra, hogy feltétlen bizalommal bízhassa rá
magát valakire, olyan kölcsönös és tartós kapcsolatban, amely fölötte áll az érzelmihangulati hullámzásoknak. Szüksége van a személyes szabadságra és értékeinek
kibontakoztatására. E folyamatban a másik embert nem eszköznek használja, hanem
magához hasonlóan értékes és helyettesíthetetlen személynek tartja.
Tócói Harangszó
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Legteljesebben a harmonikus házasság tudja biztosítani azt a környezetet,
amely egyszerre véd és kibontakozásra ösztönöz: egy férfinak és egy nőnek tartós és
termékeny életszövetsége, amely a szeretetükből származó gyermekek világra
hozatalában és fölnevelésében teljesedik ki.

Események templomunkban
Az elmúlt hónapban egy gyermek, Marcell részesült templomunkban a
keresztség szentségében.
Május utolsó vasárnapján szokás szerint ifjúsági szentmise lesz, de most a
Szent Anna templom "Dalárdásai" énekelnek, kiegészülve a debreceni plébániák köztük szentcsaládos - fiataljaival. A mise után Király Péter: Kezetekbe tüzet
kaptatok c. húsvéti oratóriumából hallgathatunk meg részleteket előadásukban.
A Család Évében a gyermekek nyári tábora helyett családi tábort szervezünk.
Julius 4-7 között, Bélapátfalván, a Kalcit Hotelben lesz a szálláshelyünk. A
kedvezményes családi részvételi díj: 1000 Ft/fő, családonként maximum 5 ezer Ft.
14 család részére tudunk szállást biztosítani, jelentkezéseket május 30-ig várjuk.
Július 22-29.-között nyolc napos olaszországi zarándoklatot szervezünk.
Páduai Szent Antal, Assisi Szent Ferenc és Pio atya sírját látogatjuk meg. Ezeken
kívül még Veronika kendőjét, Szent Tamás apostol ereklyéit, a loretói kegyhelyet és
az Oltáriszentség egyik világhírű csodahelyét láthatják a résztvevők. A kedvezményes
részvételi díj 60 ezer Ft., amely az útiköltséget, a szállást és a reggeliket foglalja
magába. Részletesebb tájékoztató a sekrestyében megtekinthető.

A család éve
A papok éve után az idén a család évét ünnepeljük. Nem véletlen, hogy ezt a
két hivatást egymás után ünnepli egyházunk. Minap beszéltem egy fiatal lánnyal, aki
felbontotta eljegyzését. Panaszkodott, hogy nincsenek rendes férfiak. Pedig az
emberek mindig is emberek voltak. Vannak köztük szép számmal Káinok és Ábelek,
ez mit sem változott a teremtés óta. Mi változott mégis, amiért oly sokszor emlegetik
manapság, hogy válságban van a család? Azt hiszem, mindössze annyi, hogy az
emberek elfelejtették, hogy a családi élet, hivatás. Egy családfőnek éppúgy készülnie
kell hivatására, mint egy papnak, egy családanyának pedig éppúgy, mint egy szerzetes
nővérnek. Amíg nincs meg az elhatározás, amíg nincs meg a hivatás bennünk, addig
jobb, ha nem is alapítunk családot. Azok a családok, amelyek megértik, hogy a
családi élet lemondással, áldozattal is jár, de ezt a családtagok mégis tudatosan
vállalják, nem bomlanak fel. Az ad hoc módon összeverbuválódott családok pedig
nyilván nem is gondolhatják, hogy tartós lesz közös életük. Egy céget nem alapít az
ember ad hoc módon. Egy család pedig sokkal bonyolultabb, sokkal több odaadást,
sokkal több figyelmet igénylő szervezet egy cégnél.
Mindemelett társadalomtudósaink, szociológusaink is belátták, hogy a család a
társadalom legkisebb sejtjeként elengedhetetlenül fontos feladatokat lát el, így a
család évében világi egyesületek, alapítványok, szervezetek is programokkal készültek
a családok megsegítésére, megerősítésére. Imádkozzunk együtt mi is családjainkért, a
magyar családokért, a keresztény családokért. Ünnepeljük együtt a család évét!

3

Ima Boldog II. János Pál pápához
Biztosan vannak közösségünkben is, akik tisztelői a május elsején boldoggá
avatott II. János Pál pápának. Az alábbi ima a boldoggá avatás alkalmából jelent meg
egy fénykép hátulján lengyelül. Szívesen ajánljuk a Tóci Harangszó ilyen imákat
kedvelő olvasóinak:
Istenünk a legszentebb Szentháromságban, köszönjük neked, hogy megadtad
Egyházadnak II. János Pál pápát s elérted, hogy felragyogjon benne a Te atyai
jóságod, Krisztus keresztjének dicsősége és a Szeretet Lelkének fénye. Ő teljességgel
bízva a Te irgalmasságodban és Mária anyai segítségében élő képmása lett Jézusnak,
a Jó Pásztornak, megmutatva nekünk a szentséget - a keresztényi élet magas
fokozatát mint utat arra, hogy elérjük a veled való örök egyesülést. Add meg nekünk
az ő jóvoltából a te akaratoddal egyezően a következő kegyelmet ...(itt kell említeni a
kérést) amelyet tőled kérünk. Ámen.

Bemutatunk egy családot: a Hlavacska család
Hál'Istennek sok a fiatal, kisgyermekes család a közösségünkben, közéjük
tartozik a Hlavacska család is. A családfő, Zsolt, salgótarjáni. Programozóként
dolgozik (háziorvosi programot ír és fejleszt), és ez lehetővé teszi, hogy a salgótarjáni
munkahelyén távmunkában, itthon dolgozzon. Ezt nem mindig könnyű megoldani a
család mellett, de már a kisfiú is tudja, hogy ha
édesapa dolgozik, telefonál, nem szabad zavarni.
Felesége, Krisztina egy kárpátaljai faluból
származik, mélyen vallásos családban nőtt föl (szülei
egyháztanács-tagok otthon). Ő ének-zongora szakos
tanárnő, és a teológiát is elvégezte Munkácson, de
most az ideje nagy részét kisfiuk, a két és fél éves
Déneske nevelése tölti ki. Heti két délután már kijár
zongorát tanítani egy művészeti iskolába (ilyenkor
Zsolt vigyáz Déneskére, a kiesett munkaidőt
hétvégén pótolja). Szeptembertől a kisfiú a Svetits
óvodába fog járni, aminek nagyon örülnek a szülők.
Krisztina korábban Pocsajban tanított az ottani
általános iskolában, de sajnos bizonytalan, hogy vissza tudják-e venni, és kisgyerek
mellett a kijárást is nehezebb megoldani, úgyhogy most próbál állást keresni. Ahogy
mindent az életükben, ezt is a Gondviselésre bízza, amit megtapasztalnak nap-mint
nap. A közösség életébe is igyekeznek aktívan bekapcsolódni, Kriszta szép szoprán
hangjával a kórust erősíti. Zsolt a felnőtt katekumenátusra járt még Papp Laci
atyához, hogy a hitbeli ismereteit elmélyítse. Itt ismerkedtek meg Andreával (akit
Húsvétkor kereszteltünk), és így alakult, hogy Kriszta lett Andrea keresztanyja. (Szép
példa arra, hogyan szövődnek barátságok a templomi ismeretségekből.) Déneske
megszületése után sokáig felváltva jártak szentmisére (egyikük a szombat esti misét
választotta), de mostanában már hozzák a kisfiút is. Erre biztatom is őket, nem olyan
zavaró a gyerekhang a szentmisén, hadd teljen meg élettel a templom!
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A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Máj. 22. (Húsvét 5. vasárnapja): Mária Légió
Máj. 29. (Húsvét 6. vasárnapja): Ifjúság
Jún. 5. (Urunk Mennybemenetele): Almási család
Jún. 12. (Pünkösdvasárnap): Németh család

Egy a hónap szentjei közül: Szent Flórián
Katonatiszti családból származott, s maga is a császári hadsereg tisztje lett. A
3. század utolsó éveiben Noricum tartományban, Mantemban (Krems mellett)
telepedett le. Amikor Diocletianus császár alatt, 303-ban ismét kitört az
egyházüldözésés az Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch) elfogtak negyven
keresztényt, útra kelt, hogy segítségére legyen a foglyoknak. Mielőtt még beért volna
a városba, elfogták és Aquilinus bíró elé vitték, aki megbotoztatta, és arra ítélte, hogy
nyakában kővel vessék a folyóba. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre: az Enns
hídjáról taszították le Flóriánt. Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte a vízből
és eltemette. A sír fölé később templomot építettek, mely a bencések, majd a lateráni
kanonokok gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres kegyhely, St. Florian
(Linztől délre). Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon
terjedt el. Árvizek és tűzvészek ellen védő szent. Katonaruhában, égő házzal
ábrázolják, melyre dézsából vizet önt.
Liszkócziné Petrik Anita

Szép gondolat
Isten a csöndet használja arra, hogy megtanítson a szavak felelősségére. A
fáradtságot használja arra, hogy megértesse az ébredés értelmét. A betegséget pedig
arra, hogy ráébresszen az egészség fontosságára. Isten a tüzet használja arra, hogy a
vízről tanítson. A földet használja arra, hogy megértsük a levegő értékét. És a halált
arra, hogy megmutassa az élet fontosságát.
Paulo Coelho

Gyermekeinknek - egy kis feladat
A múlt havi rejtvény megoldása: irgalmasság
Szentlélek eljövetelének ünnepe
évközi idő liturgikus színe
kazula más néven
már a mennyországban vannak
ezen ajánlja fel a pap a kenyeret
Szűzanya hónapja
ezzel a zsinórral köti meg a pap az albát
az egyházmegye vezetője
papi ruha

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
- Mi az: fekete, fehér levelekkel?
- Néger postás.

