T Ó C Ó I HA R A N G S Z Ó

A Szent Család Templomból

12. évfolyam 7. szám - az Úr 2011. évének július havában

A boldogabb családokért - 7.
A házasság szentsége
A Magyar Katolikus Püspöki Kar enciklikájának harmadik fejezete "A család
és a házasság katolikus szemmel" címet viseli, ennek első része a házasság
szentségéről szól.
Amikor egy férfi és egy nő házasságra lép, akkor életközösségük Krisztus
jegyesi szeretetében részesedik. A házastársak egymás iránti szeretetükben Isten örök
szeretetéről tesznek tanúságot: Az igazi házastársi szerelemben az istenszeretet
nyilatkozik meg. Vagyis az emberi szeretet - minden fogyatékossága és törékenysége
ellenére - Istent, az ő jóságát teszi jelenvalóvá ezen a világon. Éppen ezért valljuk a
házasságot szentségnek, Isten ajándékának, Krisztus kegyelmét közvetítő jelnek.
Krisztus tette lehetővé azt is, hogy emberi szeretetünk révén az Ő isteni
szeretetének váljunk részesévé. "Ez az én parancsom - mondta Jézus -: szeressétek
egymást, mint ahogy én szerettelek titeket" (Jn 15,12). Ahol két ember egész
valójukat átfogó szeretetben egyesül, ott hatékonyan jelen van Isten szeretete, amely
az emberiséget az üdvösség, az Istenben való végső egység felé vonzza. Egy férfinak
és egy nőnek életszövetsége az egyetlen a szentségek közül, amelyet a benne
részesülők egymásnak szolgáltatnak ki.
Amikor az egyház nyilvánossága előtt egy férfi és egy nő életre szóló és
kizárólagos életközösségre kötelezi el magát, akkor a szeretetnek a szentségét hozzák
létre. Az így létrejött házasság olyan szentségi állapot, amelyet a Szentlélek egyesítő
ereje tesz teljessé. A házasság szentségi erejével kölcsönösen életszentségre segítik
egymást a házaséletben, a gyermekek vállalásában és nevelésében, és ezért
életállapotuk alapján saját ajándékuk van az Isten Országában. A házastársak egysége
hozza létre a családot, és a családban születnek a társadalom új polgárai...

Események templomunkban
Az elmúlt hónapban négy gyermek, György, Zsóka Blanka, Sára Gabriella és
Tibor Zalán részesült a keresztség szentségében templomunkban, hozzánk tartozó
temetés most nem volt. Volt viszont egy esküvő: Szegedi Antal és Petrik Judit
esküdtek egymásnak örök hűséget.
Pénteken keltek útra a Pió atyához induló zarándokok. Kísérjük őket lélekben,
ahogy bizonyára ők is magukkal viszik az egyházközség itthon maradt tagjait.
Törös Ádám atyát a püspök atya augusztus 1-vel áthelyezte a Szent Anna
Plébániára. Júl. 24-én, vasárnap, illetve az ezt követő pénteken este köszön el az
itteni hívektől. Az új káplán, Pető István atya pedig augusztus 1-én este, illetve
augusztus első vasárnapján mutatkozik be.
Tócói Harangszó
Kiadó: Fodor András plébános. Szerkesztők: Almási Gábor, Almásiné Németh Katalin
H-4031. Debrecen, Holló László sétány 1. Tel./Fax: (52) 491-060
A Harangszó elérhető honlapunkon is: http://szentcsalad.dnyem.hu
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Július utolsó vasárnapján, 31.-én a máriapócsi egyházmegyei búcsú miatt nem
lesz templomunkban 9 órakor szentmise. Aki itthon marad, a görög katolikus
szentmisére jöhet fél 11-re. A pócsi búcsúra jelentkezni a sekrestyében lehet, a
részvételi díj (1200 Ft/fő) befizetésével.

Családi beszámoló a családos táborról
1. nap (Németh Peti)
Reggel elindultunk és Polgár felé vettük az irányt, ahol felmentünk a kilátóba,
láttunk nyuszikat, kecskét és lovat. Majd Miskolctapolcára érkeztünk, ahol nagyon jót
boboztunk Andikával, utána vízi bicikliztünk a tavon és voltunk az állatkertben,
távolról láttuk a diósgyőri várat is. Az út nagyon kanyargós és hosszú volt
Bélapátfalva felé, de nem telt unalmasan, mert sokat énekeltünk és játszottunk, végül
megérkeztünk a szállásunkra.
2. nap (Németh Lilla)
Szilvásváradon töltöttük ezt a napot. Kisvonattal mentünk ki a Szalajkavölgybe, nagyon tetszett nekem a vasút, mert szép volt a kilátás. Amikor
megérkeztünk, megmásztuk az ősemberbarlanghoz vezető hegyet, de nagyon csúszós
volt az út és még ősembert se találtunk, csak denevéreket. Visszafele úton finom
pisztrángot ettünk. Délután megnéztük a bélapátfalvi ciszterci apátságot és a gyári
tavat, a bátrabbak a Bél-kőt hódították meg, este pedig gyilkososat játszottunk a
gyerekekkel, míg a felnőttek szalonnát sütöttek.
3. nap (Németh Isti)
Ezt a napot a szomszédos Szlovákiában töltöttük el. Útnak eredtünk, hogy
felfedezzük az Andrássy család hagyatékát és egykori életét Betléren és
Krasznahorkaváralján. Betléren nagyon nagy meglepetés fogadott minket. A kastély
teljesen renoválva, csaknem összes eredeti bútorzatát megőrizve fogadta az oda
látogatókat, páratlan értékű élmény volt mindannyiunk számára. Krasznahorka vára
is elragadott minket csodás szépségével, a rossz idő ellenére is. A tárlatvezetés végén
a kápolnában elénekeltük a Boldogasszony anyánkat, így kérve Isten áldását a
magyarokra a világ minden részén. Este fáradtan és éhesen érkeztünk vissza
Bélapátfalvára. Éjszaka azért még belefért egy kis túra a közeli tóhoz, persze
medvebrummogással egybekötve.
4. nap (Németh István és Némethné Székely Julianna)
Eljött az utolsó nap. Délelőtt összepakoltunk és elindultunk hazafelé, de
többször megszakítottuk utunkat. Először Szarvaskőn a bátrabbak megmászták a
hegyet, majd Egerben töltöttük el a nap hátralevő részét, ahol a szemináriumban
szentmisével egybekötve megünnepeltük Mátyásföldi Maya születésnapját, majd
szabad program várt mindenkire. Este fáradtan, de nagyon jó érzésekkel érkeztünk
meg a debreceni Szent Család templomhoz.

Búcsúzunk Ádám atyától
A vasárnapi hirdetésekből már értesülhettünk róla, hogy Törös Ádám atyát a
püspök atya augusztustól áthelyezi a Szent Anna plébániára. Káplánunkkal az itt
töltött időről beszélgettem.
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- Hogyan érint, hogy elhelyeznek?
A papszenteléskor engedelmességet fogadtam Püspökömnek, így az
engedelmesség lelkületével fogadtam a helyezésemet. Mivel nem megyek messze és a
városban maradok, így könnyebb, mintha mindenkit itt kellene hagyni és új városba
menni, illetve a Szent József Gimnáziumban is iskolalelkész maradok, így könnyebb
a váltás.
- Mi volt a legjobb az itt töltött időben, amit úgy érzel, jól sikerült megvalósítanod?
- Nagyon sok jó dolog történt itt velem. Nem volt egy könnyű év, sok mindennel
meg kellett birkóznom, de mindaz, amit láttam és tapasztaltam, segítségemre lesz a
közeljövőben. Talán egy év kevés ahhoz, hogy az ember valami nagyot és
maradandót alkosson. Úgy éreztem, hogy az emberek megszerettek itt. Amit talán jól
sikerült megvalósítanom, az a hitem továbbadása, és mások bíztatása arra, hogy
bármit is tapasztalunk az életünkben, az Isten nem hagy cserben, és érdemes kitartani
mellette és a tanítása mellett. Erről beszéltem a prédikációkban is, illetve ezt a hitet
próbáltam továbbadni a közösségeknek is, akik rám voltak bízva, legyen az ifi hittan
vagy bibliaóra, vagy bármely más közösség.
- És mit értékelsz esetleg negatívumként, amit másként csinálnál?
- Másként talán semmit sem tennék! Ha az ember a lelkiismerete szerint él, akkor jó
úton halad. Amit negatívumként tapasztaltam meg, az, hogy nem tudtam nyitottá
tenni a plébániát. Amerikában, amikor diakónusi gyakorlaton voltam egy Portland-i
plébánián, nagyon tetszett az, hogy a plébánia tele van emberekkel reggeltől estig, és
van élet. Itt sajnos zárt ajtókat találtam.
- Összességében hogyan értékelnéd az itt töltött időt?
- Összességében egy szép, de nem problémamentes évet látok magam mögött. Az
ember életében az első év mindig meghatározó, legyen az házasság vagy papi
szolgálat. Ami szép és jó, azt meg kell tartani és élni vele tovább, ami pedig elrontja a
jó emlékeket, el kell felejteni.
- Mit vársz az új helytől?
- A Szent Anna plébániát ismerem már, hiszen a Szent József mellett van. Én csak
jót várok az új helytől, és bízok abban, úgy tudok majd ott élni és dolgozni, hogy az
megfeleljen azoknak a z álmoknak, amiért pap lettem.
- Végül mit üzensz a közösség tagjainak?
- Azt üzenem a közösség tagjainak, hogy tartsanak ki a vándorúton, amelyen járunk,
és ne felejtsük el, hogy az út végén maga a jó Isten vár bennünket. De, hogy valóban
találkozzunk vele, nem szabad elfelejteni a főparancsot, hiszen ennek a megvalósítása
az üdvösség feltétele! Szeressük Istent és felebarátunkat, mint önmagunkat!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
Júl. 24. (Évközi 17. vasárnap): Rózsafüzér társulat
Júl. 31. (Évközi 18. vasárnap): máriapócsi zarándoklat
Aug. 7. (Évközi 19. vasárnap): Nyugdíjasok
Aug. 14. (Évközi 20. vasárnap): Vilicsku család
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Egy a hónap szentjei közül: Goretti Szent Mária
Mária 1890-ben született Corilnádóban, Olaszországban. Miután megélhetési
nehézségek miatt a hatgyermekes család Ferreire di Concába költözött, egy részeges
férfivel (Serenellivel) és fiával közösen béreltek egy birtokot. Mária volt a testvérek
közül a legidősebb, ő segített a legtöbbet, főleg, miután apja meghalt. Serenelli fia,
Alessandro próbálta elcsábítani Máriát, ám ő ellenszegült. Többször próbálkozott
nála a fiú, és meg is fenyegette, hogy ha elmondja az anyjának, megöli. Így egy idő
után nem panaszkodott, viszont annál inkább imádkozott Szűz Máriához. 1902.
július 5-én mikor Mária egyedül volt, Alessandro megtámadta, bevonszolta a saját
hálófülkéjébe, és mivel nem bírt a lánnyal, egy késsel tizennégy sebet ejtett rajta. A
szomszédok odasiettek, és kórházba vitték, ahol megműtötték. Ezután azt mondta,
megbocsátott támadójának, és imádkozni fog az égben a megtéréséért. Másnap
reggelre meghalt. Az öt héttel azelőtti elsőáldozása és az utolsó hetekben átélt sok
szorongása kiteljesítették kegyelmi életét, és megérlelték a vértanúságra.
Alessandrót 30 év kényszermunkára ítélték. 26 év után kiengedték, megtért, és
Mária anyjától is bocsánatot kért, majd 1928 karácsonyán elsőáldozott.
1950. június 24-én XII. Pius pápa szentté avatta Máriát. Először fordult elő az
Egyház történetében, hogy az ünnepre félmilliónál is több ember gyűlt össze a Szent
Péter téren. S az is először fordult elő, hogy egy édesanya megérte és jelen lehetett
gyermeke szentté avatásán.
Liszkócziné Petrik Anita

Szép gondolat
Az élet nem egyenes, jól belátható folyosó, melyen felszabadultan,
akadálytalanul vonulhatunk végig, hanem ösvények labirintusa, melyen át hosszan
tartó és bajos kutatással kell meglelni az utat, s eközben időről időre zsákutcába
jutunk. Ám ha van hitünk, mindig megnyílik előttünk egy ajtó - talán nem pont az,
amelyikre mi számítottunk, de mindenképpen olyan, mely mögött a helyes út vár
ránk.
Archibald Joseph Cronin

Gyermekeinknek - egy kis feladat
A múlt havi rejtvény megoldása: az Isten háza
Isten újszövetségi népe
Szentírás
Evangélium
Isten üzenete
Eucharisztia jelentése
Ézsau testvére
Szentlélek tevékenysége

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt
- Te hány éves vagy? - kérdi a kisegér az elefántot. - 5 éves vagyok.
- Érdekes! - méri végig az elefántot, majd önmagát az egérke. - Én is 5 éves vagyok.
Igaz, 2 hétig beteg voltam.

