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Papp Zsolt református tiszteletes úrral konferencián vettem részt
Szekszárdon az Illyés Gyula Főiskola előadótermében. A konferenciát
az ÁGOTA (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok
Alapítvány) szervezte.
lsőként Asztalosné Zsupán Erika (képünkön)
szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár
előadását hallgattuk meg, aki a nevelőszülői hálózat
módosításáról beszélt. Szükség van frissíteni a
nevelőszülőket, hisz sokan közülük idős emberek.
Fontosnak tartja az állam, hogy az intézményi
rendszer helyett a gyerekek kerüljenek előtérbe.
Elsődleges cél a családok megerősítése, hisz
minden gyereknek a családban van a legjobb helye, hisz a gyerek
mintakövető. Magyarországon demográfiai hullám van, egy évben 90 ezer
gyerek születik. Ugyanakkor 36 ezer abortuszt hajtanak végre. Sajnos nem
minden gyerek tud családban felnőni:
21.500 az állami gondozottak száma és
közülük 58%-uk van nevelőszülőknél. A
jövőben szeretnék létrehozni (nevelő szülő
helyett) a befogadó szülői hálózatot, társadalmi egyeztetések után - amely 24
órás szolgálatot jelentene. Előadása végén
kérte a jelenlévőket, hogy terjesszék ezt a
lehetőséget
ismerőseik
körében.
A
következő előadó Kothencz János az alapítvány elnöke volt, aki ő maga is
24 éven keresztül nevelőszülőknél élt. Az alapítvány azért küzd, hogy minél
több gyerek kerüljön a jövőben befogadó szülőkhöz. Utolsó előadó Farkas
Rita a TMGYI intézményvezetője volt, aki a tolna megyei helyzetről
beszélt. Jelenleg 156 nevelőcsalád van megyénkben, és csak 2012-ben 165
gyermek került nevelőszülőkhöz. Az adatok után elmondta, hogy valakiből
befogadó szülő váljon, azt megelőzi egy alkalmassági vizsgálat, ami
környezettanulmányból és pszichológiai vizsgálatból áll. Ezt követően egy
28 órás döntés előkészítő tréning következik, majd egy 32 órás tanfolyam.
Csak ezek után következik az engedélyeztetés. Tiszteletes úrral együtt
elmondhatom, hogy sok hasznos információt kaptunk ezen a délelőttön
ebben a témában. Kívánjuk, hogy minél többen éljenek a befogadó szülői
lehetőséggel, hisz: CSALÁDBAN ÉLNI JÓ!
Kocsis László

E

3

III. KATOLIKUS BÁL
Február 2. szombatján rendeztük meg immár 3. alkalommal
bálunkat a Faluházban. Az idei évben is nagyon sokan
eljöttek, még a színpadra is kellett asztalokat elhelyezni. A
vendégeket
Kun
Györgyi
a
Gyöngyösbokréta
Hagyományőrző Egyesület elnöke és Kocsis László diakónus
köszöntötte.
Az
együttlétünk
mottója
Lukács
evangéliumából: „A szív bőségéből szól a száj.” volt. A bált
Biczó Ernő polgármester nyitotta meg. Ezt követően az
egyesület tagjai adtak színvonalas műsort. Hallhattunk
citerazenét, láthattunk sárközi táncokat, de fellépett a decsi
asszonykórus és a decsi nyugdíjasklub is, (képünkön) akik
kánkán táncukkal nagy sikert arattak. Ezúton mondunk
köszönetet Kun Györgyinek és az összes fellépőnek, hogy itt
voltak közöttünk és a bál nyitányaként szórakoztatták a
megjelenteket.
Ugyancsak
köszönetet
mondunk
mindenkinek, aki a tombola-felajánlásban részt vett, köztük
a 11 decsi vállalkozónak,
akik
ajándékutalványokat
ajánlottak fel. A karitász
nevében
köszönjük
azok
segítségét,
akik
a
festményekre licitáltak. A
rászorulók javára általuk 51
ezer forint jött össze. A
mulatságnak fél 4-kor lett
vége, bár volt, aki még bírta
volna a táncot. Nagy öröm volt, hogy a rákövetkező héten
sokan megállítottak az utcán és elmondták, hogy nagyon jól
érezték magukat, ami megerősített abban, hogy jövőre
ismét rendezzük meg a bált. Végül megköszönöm azok
segítségét, akik berendezték a Faluházat, majd másnap
mosogattak és rendet raktak, ezenkívül Faluház dolgozóinak
az együttműködést, hisz a jegyek árusításában ők is részt
vettek.
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A Szentatya február 11-én bejelentette, hogy lemond péteri
szolgálatáról.
XVI. Benedek pápa február 11-én, délelőtt 11 órakor, három
szenttéavatási ügyben összehívott konzisztórium során
tette közzé a hírt.
„Kedves Testvérek!
Nemcsak a három szenttéavatás miatt hívtalak össze
benneteket erre a konzisztóriumra, hanem azért is,
hogy közöljem veletek döntésemet, amely nagy
jelentőségű az Egyház élete számára. Miután
ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten
előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy erőnlétem
előrehaladott korom miatt már nem alkalmas arra,
hogy megfelelő módon gyakoroljam a péteri
szolgálatot. Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot,
spirituális lényege miatt, nem pusztán tettekkel és
szavakkal, hanem szenvedéssel és imával is teljesíteni
kell. Azonban a mai világban, amely gyors
változásoknak van kitéve, és a hitélet szempontjából nagy jelentőségű
kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az
evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek erejére. Ez
az erő az utóbbi hónapokban olyan mértékben csökkent bennem, hogy el
kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak.
Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal kinyilatkoztatom,
hogy lemondok szolgálatomról, mint Róma Püspöke, mint Szent Péter
utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén kaptam megbízatást.
2013. február 28-án este 8 órától a római szék, Szent Péter széke üresnek
nyilvánítandó. Az illetékeseknek konklávét kell összehívniuk az új pápa
megválasztására. Kedves Testvérek! Teljes szívemből köszönetet mondok
nektek azért a szeretetért és munkáért, amellyel velem együtt hordoztátok
szolgálatom súlyát, és bocsánatot kérek minden hibámért. Most ajánljuk az
Anyaszentegyházat Legfőbb Pásztora, a mi Urunk, Jézus Krisztus
gondjaiba. Fohászkodjunk Szent Anyjához, Máriához, hogy anyai jóságával
segítse a bíboros atyákat az új pápa megválasztásában. Ami engem illet, a
jövőben is teljes szívvel kívánom szolgálni Isten Szent Egyházát imának
szentelt életemmel”.
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KARITÁSZ HÍREK

„Hordozzátok egymás terhét, s így teljesíteni
fogjátok Krisztus törvényét.”
(Galata levél 6,2)

A katolikus bálunkon a Faluházban szekszárdi
festőművészek - Bágyi Zsuzsanna, Hozmecz
Tímea, Bucsányi Endre - és Sipos Norbert helyi
fafaragó alkotásai kerültek árverezésre. A befolyt
51 ezer forinton tartós élelmiszert vásároltunk és
átadtuk
a
decsi
Családvédő
szolgálat
dolgozóinak, akik nagyon megörültek a segítségnek. Február 19-én második
alkalommal tartottunk ruhaosztást az önkormányzat udvarán található
helységben. Ez alkalommal is 10 családot hívtunk meg, akik örömmel
válogattak a ruhák között. Köszönjük az önkénteseknek a segítséget!
Segíteni nem is olyan nehéz - segíteni nem is olyan könnyű.
Sokszor dilemmázunk egy-egy helyzet kapcsán, és közben elmegy előttünk
a lehetőség, hogy jót tegyünk másokkal. A Karitász társ szeretne lenni a jó
szándék megvalósításában, a kimondott, gyakorolt szeretet elsajátításában.
Tapasztalatunk azt mutatja, hogy együtt, közösségben hatékonyabban és
szívesebben segítünk egymásnak, másoknak. És ami a legfontosabb:
segíteni nem csak pénzzel lehet! Segíteni leginkább és elsősorban szeretettel
kell, ami nem ismer határokat, amelynek van ideje, ereje, alkalmat teremt
önmaga gyakorlására.
Ha Ön kedves olvasó szívesen hozzájárulna mások boldogságához, várjuk
megkeresését! Adományát, - ami lehet pénz, ruha, tartós élelmiszer leadhatja a katolikus plébánián: Decs, Ady utca 13. Előre is köszönjük!

NAGYBÖJTI KÖRLEVÉL

A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia immár hagyományos
módon az idei nagyböjtben is
tartós-élelmiszergyűjtést
szervez
országos
szinten.
Az
adományozásra buzdító körlevelet,
amelyet az alábbiakban közlünk,
hazánk
valamennyi
katolikus
templomában felolvasták február
24-én, vasárnap.
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a
rászorulókhoz.
Telefonos
adományvonalon
is
bekapcsolódhatunk a Karitász
segítő munkájába. Ha hívjuk a
1356-os
telefonszámot,
hívásonként 500 forinttal segítünk.
A legkisebb adománnyal is a
felebaráti szeretet csodája valósul
meg közöttünk.
Isten áldja meg segítőkész
családjainkat! Hálásan köszönjük
minden kedves testvér jó szándékú
adományát.
Budapest, 2013. február 18.
Magyar
Katolikus
Konferencia

Ősi hagyomány az Egyházban,
hogy a nagyböjti önmegtagadások
idején
a
krisztushívők
megtakarított
javaikat
a
szegényeknek adják. Ezt a
hagyományt felelevenítve és az
elmúlt években kialakult szokást
folytatva az idei nagyböjtben is
tartós élelmiszereket gyűjtünk
rászoruló testvéreinknek. Kérjük,
hozzák
el
a
szentmisékre
tartósélelmiszer-felajánlásukat, és
tegyék a templomban erre kijelölt
helyre. Ezt megtehetik a jövő heti
vasárnapi szentmiséken és az azt
követő hétköznapokon, március
3-tól 17-ig. Adományaikat a
Katolikus Karitász juttatja majd el

Püspöki

A decsi karitászcsoport
nevében buzdítjuk és kérjük
mi is a híveket, hogy
lehetőségeinkhez
mérten
hozzuk el a templomba
adományainkat. A tavalyi
évhez hasonlóan, idén is
húsvét előtt szeretnénk
kiosztani a csomagokat
decsi
rászoruló
családoknak. Segítségüket előre
is köszönjük!
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REJTVÉNY

Ősi mondás: Fűben, fában hagyta Isten az orvosságot. A középkori
kolostorokban rendszeresen termeltek hasznos, gyógyhatású füveket,
virágokat. Erejük fokozására gyakran szentekről, szent dolgokról nevezték
el őket. Dél-európai és észak-afrikai napos, köves lejtők növénye az, amely
Melius Péter 1578-as Herbáriumában étvágygerjesztőként, valamint
hasfájást enyhítő szerként szerepel. Hatóanyaga a gyilkos galóca mérgét is
képes ellensúlyozni. A rejtvény megfejtése a növény neve és, hogy
napjainkban melyik betegséget gyógyító szert állítanak elő virágjából és
magjából.
Vízszintes: 1. A megfejtés első fele(a növény neve) 10. Fogház 11. Azonos betűk
12. János evangéliuma 13. Némán bekanalaz(!) 15. Ló biztató szó 16. Csodálat 18.
Kenyérben van(!) 19. A Tigris és az Eufrátesz mai állama 20. Napjainkban 21.
Parancs (régen cári rendelet) 23. Számtalan 24. Mondanivaló 26. Ébresztő vége(!)
27. Rebellis 30. Közel 31. Ezüst 32. Púp 34. Bejgli fajta 36. Férfi név 38. Meglel
40. Bűz 41. Kis folyó Fehéroroszország DK-i részében
Függőleges: 1. A megfejtés második fele (a betegség) 2. Sötétség 3. Sír 4.
Kisbérben van(!) 5.
Település Hatvan és
Gyöngyös között 6.
Halászatban
jelentős, nagy testű
tengeri hal 7. Zúdul
8.Porcika 9. A
legnagyobb szemű,
karcsú testű rovar
14. Lukas szita(!)
17. Távolabb 19.
Verejték 22.
Ütőkártya 23.
Cserhátaljai kastély
25. Gödör 28. Női
név becézve 29.
Bosszúság 33.
Oxigén, Vanádium,
Kálium 35.
Tantárgy 37.
Verőfény 39. Ugye

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
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NAGYBÖJTI TRIDUM A
TEMPLOMBAN

Tartós élelmiszer adománygyűjtés
a templomban március első 3
vasárnapján lesz.
Karitászcsoport
megbeszélése
március 13-án, szerdán este 6
órakor lesz a plébánián.
Szülői
megbeszélés
lesz
a
nagyszombaton
keresztelendő
gyermekek szülei részére március
23-án, szombaton este 5 órakor a
plébánián.

Berhidai Piusz
O.F.M.
budapesti Pasaréti ferences
rendházfőnök

Időpont: 2013. március 14-16.

HÚSVÉTI LITURGIÁK
IDŐPONTJAI

2013. március 28-31.
Nagycsütörtök: 17.30 Istentisztelet
az utolsó vacsora emlékére

Március 14. (csütörtök)
18 óra szentmise
Március 15. (péntek)
17 óra keresztút
18 óra szentmise
utána gyóntatás, lelkibeszélgetés
Március 16. (szombat)
9.45 szentmise, utána gyóntatás

Nagypéntek: 17.00 Keresztút, 18.00
emlékezés Jézus kereszthalálára

Nagyböjt péntekjein 17 órától
keresztutat járunk a templomban.

Egyházközségi
hozzájárulás
befizetése a plébánián az alábbi
időpontokban lehetséges:

Március 1. első péntek. Áldoztatás
az otthonokban 10 és 16 órakor
lesz. A betegeket napközben keresi
fel a diakónus.

Nagyszombat: 19.00 Istentisztelet
(alatta
hittanos
gyerekek
keresztelője)
Húsvétvasárnap:
9.45
Ünnepi
szentmise, feltámadási körmenet

Hétfő: 9-11.30
Szerda: 9-11.30
Csütörtök: 9-11.30 és 17-18

