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HÁZSZENTELÉS

"Lakjék benne egészség, tisztaság és a lélek legyőzhetetlen
ereje; töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség és
hálaadás..."
Vízkereszt után indultam el mindazokhoz, akik kérték, hogy ebben
esztendőben szenteljem meg hajlékukat. Nagyon örültem a sok
meghívásnak, - a három hét alatt - 51 családhoz, ill. egyedülállóhoz
jutottam el. Sokszor esténként 3-4 helyre is mentem, idén először
Őcsénybe is hívtak. A családi otthon megszentelése által a híveket
és otthonukat is jobban megismerhettem. A kötetlen beszélgetések
alkalmával mindennapi gondokra, örömökre is rálátásom nyílt.
Közösen imádkoztunk, hogy az újévben Isten jósága kísérje őket,
hogy méltó módon saját megszentelődésükre és üdvösségükre
használják fel azt, amit az Úrtól kaptak hajlékul. Imádkoztunk azokért
is, akiknek nincs tető a fejük fölött, hogy mihamarabb tisztessége
lakóhelyet találjanak. Volt, ahol a Miatyánkot egymás kezét
megfogva mondtuk. Ahol kisgyermekek és idősek voltak, ők külön
áldásban részsültek.

Hol hit, ott szeretet,
Holt szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten, ott szükség
nincsen.
Egyik este Pusztai Laci
ministránssal végeztem a
szolgálatot. (képünkön)
Köszönjük mindenkinek a szeretetteljes fogadtatást!
A tavalyi tapasztalat idén is megerősített: az emberek amilyen
nehezen viselik, ha átkot mondanak rájuk, legalább olyan szívesen
veszik az áldást. Ez egy kis bölcsesség. A másik lehetne érzéki
csalódás is, de idén mintha kevesebbet és halkabban ugattak volna a
kutyák.
K.L.
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Az ökumenikus imahét keretében
templomunkban Papp Zsolt decsi
református lelkipásztor hirdette az
igét. (képünkön). A református
imaházban Kocsis László diakónus
prédikált.
Az
alábbiakban
a
reformátusoknál elhangzott beszédből
idézünk:
„Az első lépést nekünk kell megtenni.
Imádkoznunk kell egymásért. Nagyon jó
lehetőségek
erre
az
ökumenikus
alkalmak, így januárban. Örülök, hogy sokan eljöttek ezekre az alkalmakra. Vagy
az augusztus 20-án a közös ökumenikus istentisztelet. Javaslom, hogy legyen idén
itt a református templomban, ahol felléphetne a decsi hagyományőrző férfikórus.
Nagyon fontos lenne, és a II. Vatikáni Zsinati határozat is említi, hogy ne azt
keressük, ami szétválaszt, hanem ami összeköt bennünket. Jobban meg kell
ismerünk egymást. Ehhez segítenének a különböző találkozások. Szeretettel hívom
a kedves református testvéreket a farsangi bálunkba február 9-én. Tiszteletes úrnak
és feleségének hoztam is két tiszteletjegyet, fogadjátok szeretettel. Folytatva a
találkozási alkalmakat: pld. tavaly volt 20. alkalommal az adventi
kiállításmegnyitó, amiket közösen szervezünk, tavasszal majd ilyen lesz
virágvasárnap a húsvéti kiállításmegnyitó. Ilyen sokan faluházi rendezvényre
nemigen szoktak eljönni. Ne hagyjuk, hogy megszakadjon ez a kezdeményezés!
Nagyobb ünnepekre felhívni az emberek figyelmét, sokan nem tudják mi az advent,
a karácsony! Milyen jó lenne egy nagy adventi koszorút felállítani a Faluház elé és
azt ünnepélyesen közösen megáldani. Vagy karácsony előtt egy adventi udvart
megszervezni, ahol a gyerekek eljátszhatnák Jézus születését, lennének árusok –
mézeskalácsos – gyertyás - kegytárgyas, lenne meleg tea, forralt bor, zsíros kenyér.
Alkalmasabb helyszín nem is lehetne, mint itt a református templom melletti hely.
De ilyen találkozás lehetne, mondjuk félévente a gyerekeknek egy sportnapot
megrendezni. Vagy nyáron napközis jelleggel a Faluházban ugyancsak a
gyerekeknek pár napos közös tábort rendezni. Találkozások, melyek jobban
elősegítenék egymás jobb megismerését. Miért ne találkozhatnának a presbiteri és
egyházközségi tagok egy közös tanúságtételen, amikor együtt imádkozhatnánk akár
a plébánián vagy itt az imaházban. Ezt is hangsúlyozza a zsinati határozat: közös
tanuságtétel és az összefogás. És nem a falu gondjairól beszélgetnénk, hanem a
személyes hitünkről. Vagy ami még fontos lenne: a szociális együttműködés. Főleg
itt Decsen nagyon sokan várják a segítséget. Nekünk is van karitászunk, a
reformátusoknak is alapítványuk, mért ne foghatnánk össze. De ez csak 1-2 ötlet,

ha összedugjuk a fejünket tiszteletes úrral, biztosan találnánk még számos más
lehetőséget egymás jobb megismerésére.”
PLÉBÁNIA VÁLTOZÁS
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2013. január elsején olvastuk fel templomunkba Dr. Udvardy György
megyéspüspök úr körlevelét plébániánk státuszának változásáról. Az
alábbiakban összefoglaljuk a Decset is érintő változásokat.
Dr. Udvardy György megyéspüspök tíz évre előre szeretné meghatározni az
egyházmegye lelkipásztori rendezési tervét. A pécsi egyházmegyében
(Tolna-Baranya) 206 plébánia működik, és 77 aktív pap és 9 civil és
diakónus vállal szolgálatot. Tíz év múlva várhatóan 65 plébánosra és 27
civilre és állandó diakónusra számít az egyházmegye.
A mostani tervezetben 3 kategóriára vannak osztva
az egyházmegye települései: központi plébánia,
társplébánia és fília. A központi plébánián helyben
lakik a plébános, és meg vannak a személyi, anyagi
feltételei a plébánia zavartalan működésének.
Társplébánián nincs helyben lakó pap, hanem
lelkipásztori munkatárs, - aki állandó diakónus vagy
civil, - látja el a hívek összefogását, a fília pedig az
a plébánia, ahol a hívek száma megcsappant, és
nincs helyben épület sem. A változtatás 2013.
január 1.-től azokat a plébániákat érintette, ahol
eddig is volt ellátás, csak jogilag külön plébániaként
működtek az egyes közösségek. Például Szekszárdon az Újvárosi plébánia
megszűnt, és összevonták a Belvárosival, amelynek az új neve: Szekszárdi
Római Katolikus Plébánia. Eddig Decs, Őcsény külön működött, elsejétől
Decs társplébánia lett, Őcsény pedig fília. Az ügyintézés a jövőben is
ugyanúgy folyik, mint eddig, kivéve Szekszárdot, mert Újvárosban nincs
ügyfélfogadás, csak a Béla király téri plébánián. A könyvelés egy helyen
történik, mégpedig a központi plébánián, úgy, hogy minden közösségnek a
bevétele és kiadása kimutatható lesz. Továbbra is a helyi közösségnek kell
fenntartania a lelkipásztori ellátást a saját falujában. Két éven belül meg kell
újítani a képviselő-testületet, amely a központi plébánián működik úgy,
hogy a társplébánia és fília is küld képviselőket. Felhívjuk a kedves
testvérek figyelmét, hogy a decsi plébániára befizetett egyházközségi
hozzájárulások és a perselypénz valamint az adományok és a stóladíjak

a decsi egyházközségnél maradnak! Az egyházközségi hozzájárulás
mértéke és a stóladíjak összege NEM VÁLTOZIK 2013-BAN!
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KARITÁSZ HÍREK
Karitászcsoportunk önkéntesei egy szombat délelőtt az
eddig kapott használt ruhákat válogatta és osztotta
rászoruló családok részére. Köszönjük mindazoknak, akik
felajánlásaikkal támogatták az akciót, és köszönet a
munkatársaknak önzetlen segítségükért. Nagyon sok ruha
megmaradt, ezért további ruhaosztásokat tervezünk. A
február 9-i katolikus bálban szekszárdi festőművészek
képei kerülnek árverezésre, a befolyt összeggel a karitászt
támogatják. Legközelebb a csoport tagjai február 13.-án
hamvazószerdán az istentisztelet után 18 órakor
találkoznak a plébánián.

„Péntek este apa mondta, hogy lesz Karitász ruhaválogatás - ruhaosztás és
megkért, hogy jöjjek el segíteni, amire örömmel mondtam igent. Nagyon
vártam a holnapi napot. Reggel 8-kor felkeltem és 9-re mentünk a
Polgármesteri Hivatal udvarán egy helységbe. Külön csoportokat úgymond
„építettünk” a ruhákból, külön a gyerek, külön a felnőtt. Köszönjük azoknak,
akik részt vettek benne. Apa közbe kérdezte, hogy ki kér innivalót. Körülbelül
délben végeztünk a válogatással és akkor mindenki haza ment megebédelni.
Visszajöttünk 2 órára, akkor már voltak néhányan. Úgy jöhettek be, ha
felmutatták a meghívót. Úgy mond kívánság lehetőség volt, mert anyának
kellett mondani, hogy mit szeretne. És akkor anya levette a polcról és
megkapták. Két helyiségben voltunk ezért az egyikben anya és én voltunk a
másikban, pedig Évike és Melinda segített osztani. 10 családot hívtunk meg.
Nekem az volt a feladatom hogy megkérdezzem milyen méretet szeretne vagy
ajánljak ruhákat. És amikor már nem jöttek többen, akkor elkezdtük
visszapakolni a dobozokba, zsákokba. Ez szerintem gyorsabban ment, mint
gondoltuk volna. És lehetséges, hogy legközelebb is lesz, mert nagyon sok
ruha megmaradt. Legközelebb is 10 családot fog meghívni a karitász.
Kocsis Dorka 5. osztályos tanuló

KERESZTÚT
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Nagyböjt péntekjein 17 órától keresztutat járunk a templomban.
KERESZTÚTI ELMÉLEKDÉS ÉDESANYÁKNAK
1. Pilátus halálra ítéli Jézust
Férjem, gyerekeim, felebarátaim – szeretetlenségeimmel, reménytelenségeimmel – „ne írjam le”, ne ítéljem halálra...
2. Jézus vállára veszi a keresztet
A gyermekem, férjem miatt érkezik testi-lelki fájdalom...
3. Jézus először esik el a kereszttel
Amikor nem sikerül szeretni...
4. Jézus édesanyjával találkozik
Milyen édesanyja vagyok gyermekeimnek? Találkozásaink?
5. Cirenei Simont kényszerítik, hogy segítsen a keresztet hordozni
Szívesen „segítek”, leveszem gyermekem, férjem válláról a terhet?
6. Veronika letörli Jézus arcát
Észreveszem és amikor szükséges meg tudom vigasztalni gyermekem,
férjem?
7. Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt
Újra hibáztam... Nem szabad elkeserednem...
8. Jézus a síró asszonyokkal találkozik
„Magatokon, s gyermekeiteken sírjatok”! Vajon Jézusnak mi nem tetszik
életemben, életünkben? Ima másokért is (abortuszok, családtervezés)
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
Tudjak, merjek újrakezdeni, nem beleragadni egy-egy kudarcba, felállok,
folytatom tovább!
10. Jézust megfosztják ruháitól
Szemérmesség, tisztaság – bűnbánat... nevelés...
11. Jézust keresztre szegezik
Meg/átadom magam, nem „rugdalódzom”, elfogadom – szeretetből!
12. Jézus meghal a kereszten
A legnagyobb szeretet: életemet adni, apró dolgokban is – ne az én
akaratom legyen, kész vagyok „veszíteni”, „meghalni”...
13. Jézust leveszik a keresztről, és édesanyja ölébe helyezik
Vegyem kezembe, ölembe gyermekem, férjem (sorsát)... akkor is, ha egyegy szitu reménytelennek is látszik!
14. Jézust eltemetik a sziklasírba
Ha tudok, merek meghalni - szeretetből, abból születik az élet, a
feltámadás, az igazi boldogság! Van értelme a szeretetnek!
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NAGYBÖJT, HAMVAZÓSZERDA

Az idei esztendőben február 13.-ra esik hamvazószerda, a húsvétot
megelőző negyven napos nagyböjt első napja. E negyven nap a
keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a
lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy
méltóképpen
felkészülhessenek
Húsvét
megünneplésére.
Hamvazószerda az őskeresztény
hagyományból merít: a hívők a
vezeklés részeként hamut szórtak a
fejükre. Még ma is őrzik ennek
emlékét:
az
előző
évben
megszentelt és elégetett barka
hamujából a pap hamvazószerdán
(és nagyböjt első vasárnapján)
keresztet rajzol a hívek homlokára,
miközben
ezt
mondja:
„Emlékezzél, ember, hogy por vagy
és porrá leszel!” A hamu
egyszerre jelképezi az elmúlást és
a
megtisztulást.

Hamvazószerdán 17.30-tól istentiszteletet
tartunk
templomunkban.

A VII. században alakult ki a mai
gyakorlat, hogy a nagyböjt
kezdetét a böjti időszakra eső első
vasárnap előtti szerdára tették, így
hamvazószerdától
húsvét
vasárnapig nem negyven, hanem
negyvenhat nap telik el, ugyanis a
közbe eső hat vasárnap nem böjti
nap.
Miért éppen negyven napig tart a
nagyböjt? A Szentírásban számos
esemény kapcsolódik a negyvenes
számhoz. Jézus Krisztus nyilvános
működésének megkezdése előtt
negyven napot töltött a pusztában.
Negyven napig tartott a vízözön,
negyven
évig
vándorolt
a
pusztában a zsidó nép, Mózes
negyven napig tartózkodott a Sínai
hegyen és Jónás próféta negyven
napos böjtöt hirdetett Ninivében.
A böjt vallásos gyakorlata a
bűnbánat, a megtisztulás, az
áldozat
és
a
könyörgés
kifejeződését szolgálja, jelzi az
ember Isten iránt tanúsított
szeretetét és az érte való
áldozatvállalását. Nagyböjtben a
keresztények különös figyelmet
fordítanak
a
szegények
megsegítésére is.
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III. Katolikus bál
a szekszárdi SCHNAPS zenekarral
Időpont: 2013. február 9. szombat, 19 óra, Decs,
Faluház

Jegyek csak elővételben a katolikus plébánián
(Decs, Ady utca 13.) és az óvodában a Faluház
dolgozóinál válthatók 600 Ft-ért.
Fellépők: Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Egyesület, Balogh Máté, Őszi Napfény
Nyugdíjasklub
A bál batyus jellegű. Várunk
tombolatárgyakat!
A bál alatt szekszárdi festőművészek képei kerülnek
árverezésre.
A befolyt összeget a Karitász rászorulók megsegítésére
fordítja.

Szeretettel vár mindenkit a Decsi Katolikus
Egyházközség

