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VISSZAPILLANTÓ

Virágvasárnap, a nagyhét kezdetén
a

templomban

2

ünnepről.

körmenettel

emlékeztünk meg Jézus ünnepélyes
jeruzsálemi

bevonulásáról.

Több éve már, hogy hittanosainkat
nagyszombat vigíliáján kereszteljük
Kezünkben a megszentelt barkával,
énekelve kísértük el Jézust.
Ugyancsak

virágvasárnap

Faluházban
megnyitó,

a

húsvéti

melyet

a

egyházközség

volt

a

kiállítás

heten

részesültek

a

szentségben: Baka Márta Erzsébet,

Máté,

Sárközi

Virgínia,

Szabó

Dzsenifer és Nagy Kiara.

református

szervezett.

elmélkedett

Idén

Balogh Dzsenifer, Rácz Lajos, Akay

A

megnyitón Dallos Tamás szekszárdi
diakónus

meg.

a

közelgő

HIT

ÉS

ERKÖLCSTANRÓL

2013. április 8. és 9.-én megtörtént
az általános iskolában a beiratkozás. Decsen szeptembertől az
első osztályt 23 gyermek kezdi
meg, ebből katolikus hit- és
erkölcstanra 18 gyermek

jelentkezett. Köszönjük a szülőknek
a bizalmat!

Sárközi Tibor, Fehér Boglárka
Katalin, Bányai János József,

Névsor:

Pusztai László, Soós Tamás

Gutai Patrícia, Horváth Karolina

Farkas Patrik, Baráth Armandó,

Kinga, Fekete Pál, Pusztai
Erzsébet, Pacskó Felícián,
Horváth Csilla, Kalányos Laura

József, Kalányos Amanda,
Tell Csaba Mihály, Tell József
Vilmos

Katalin, Zufall Brendon Erik,
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PÜNKÖSD
A pünkösd a kereszténység harmadik legfontosabb ünnepe. Beteljesítése,
megerősítése a feltámadásnak, az Atyához való fölemeltetésnek, és főleg Jézus
maradandó jelenlétének. A keresztény világ ebben az esztendőben május 19-én,
vasárnap ünnepli a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz
pünkösd napját. A húsvéthoz alkalmazkodó pünkösd is mozgó ünnep a niceai zsinat
(Kr. u. 325.) határozata óta.
Pünkösd a húsvétot követő
ötvenedik nap, neve a görög
pentekosztész ötvenedik szóból
ered. Eredetileg a zsidó nép
ünnepe volt, mikor is a húsvét
szombatját követő ötvenedik
nap a befejezett aratás
meghálálásának ünnepe volt a
Szentföldön. A későbbi időkben
ez a nap a híres Sínai-hegyi
törvényhozás ünnepévé vált,
vagyis amikor Mózes megkapta Istentől - kőtáblákon - a törvényeket. Izráel népe a
Pünkösd ünnepét különleges áldozatok bemutatásával és pihenéssel töltötte el. Ekkor
mutatták be az új gabonából készült két kovászos kenyeret, és gyümölcsöket is
ajánlottak fel Izráel istenének.
”Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves
szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek.

Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek
mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken
kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt
vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből.
Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a
megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek.”
(Apcsel 2,1-)
Ekkor Péter apostol prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték,
megalakultak az első keresztény gyülekezetek. Ez az a "történelmi pillanat", amikor
az idegen népek közé téríteni induló apostolok lépteivel a keresztény vallás
világhódító útjára indult. Az Írás értelmében pünkösd vasárnapját már az ősegyház is
a Szentlélek eljövetelének emlékezetére ülte meg, de a pünkösdi esemény értelem
szerint az egyetemes egyház születésnapja volt kezdettől fogva.

MÓNIKÁS TALÁLKOZÓ
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2013. április 20-án immár harmadik alkalommal jöttek össze a 3 D-s (Decs,
Dunaföldvár, Dunakömlőd) Szent Mónikás közösségek, ezúttal Dunakömlődön. A
templomban gyülekeztünk, melynek történetét Fitt Szabolcs plébániaigazgató
mesélte el. A lelkinap szentmisével kezdődött, melyet Petkó Tamás földvári
plébános atya mutatott be. A prédikációt Kocsis László decsi diakónus mondta,
melyből az alábbiakban idézünk: „Félünk az idős kor gyengeségeitől. A
tehetetlenségtől, kiszolgáltatottságtól. Első péntekenként járom az időseket, és van
köztük egy nagyon aggódó néni, aki mindig elmondja, hogy attól retteg, hogy az
elméje meddig marad tisztán. De félünk a haláltól, az evilági létünk megszűnésétől.
Félünk a mindennapok kisebb nagyobb kudarcaitól, rejtett bűneink leleplezésétől.
Szorongás tölt el bennünket, - ebben is volt részem az elmúlt évben – a
rosszindulatú emberek megjegyzéseitől, pletykáitól. Aggódunk gyermekeinkért,
családunkért, unokáinkért, közeli és távoli szeretteinkért, barátainkért,
egyházunkért, nemzetünkért. És akkor jön Isten csodálatos vigasztalása: „Ne félj!”
De miért ne féljek, amikor
ezer és ezer okom van rá?
„Ne
félj,
mert
megváltottalak!”
Megváltottalak. Mit is
jelent ez a bíztatás? Azt,
hogy bűneinket bátran
valljuk meg és tárjuk fel
Isten előtt. Jézus érted is
és értem is meghalt a
kereszten.
Van
tehát
bocsánat. Igaz drága árat
fizetett érte, hisz az életét
áldozta fel értünk. Az

isteni megváltás nem aranyon és ezüstön történt, hanem Jézus vére árán. Így kellett
történnie, mert vétkeink súlya igen nagy.” A szentmise után Tamás atya
elmélkedése következet a közösségi házban. Az elhangzottakhoz 4 kérdésre kellett
a kiscsoportoknak megválaszolni. Az egyik az volt: hogyan lendíthetnéd fel a helyi
közösségedet? Ezen felbuzdulva mi decsiek, elhatároztuk, hogy első péntekenként
istentiszteleten veszünk részt, melyet vagy beszélgetés, vagy csendes
szentségimádás követ majd. Első alkalom május 3. este 19 óra, melyre szeretettel
várunk olyan édesanyákat is, akik a közösségünkhöz csatlakoznának. A
szünetekben terülj-terülj asztalka várta az édesanyákat, ahol mindenféle
finomságokkal kínáltak bennünket. Ezután a szervezők két meglepetéssel is
szolgáltak. Spiesz József és felesége Marika borkóstolóra hívta meg a közösségeket,
majd Hrivikné Erzsike mutatta meg házában a csodálatos kalocsai hímzéseit.
Köszönjük szépen Fitt Szabolcsnak és a kömlődi közösségnek ezt a szép napot.
Folytatás Decsen 2013. októberében.
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KARITÁSZ HÍREK

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

2013. április 17.-én Pécsen vettünk részt (képünkön)
az egyházmegye karitász csoportjainak találkozóján.
Az előadás után Forray Ferencné a pécsi karitász
igazgatója számolt be a 2012-es esztendő eseményeiről, majd sorra a
jelenlévő közösségek következtek. Kiderült, hogy a decsi csoport 42.-ként
alakult meg és mi vagyunk a legfiatalabbak. (2012. október) Sok ötletet és
bátorítást kaptunk a jelenlévőktől. Az egyik ötletet elhatároztuk, hogy meg
is valósítjuk: május 18.-án a gyereknapon palacsintát süt és oszt a jelenlévő
gyerekeknek csoportunk. Kérjük a híveket adománnyal járuljanak ehhez az
akciónkhoz, hogy az alapanyagokat megtudjuk venni. Nagy öröm is ért
bennünket. Kiderült, hogy ebben az évben Decs EU-s élelmiszercsomagokat
kap majd, amit rászorulóknak
osztunk ki. A névsort, - melyhez az
óvodától, az önkormányzattól és a
családvédőktől is kaptunk segítséget
- már le is jelentettük, 93 család
összesen 360 fő. Várhatóan a nyáron
kapjuk meg az élelmiszereket.
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!
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Május - a Szűzanya
hónapja
A keleti és a nyugati egyház
egyaránt egy-egy hónapot szentelt
és ma is szentel a Boldogságos
Szűznek.
A
keleti
egyház
ünneplése augusztus hónaphoz, a
Boldogságos
Szűz
mennybeviteléhez kötődött. Az
ünnep előtt tizennégy napon át
böjtöltek, majd utána az ünnepet
még tizenöt napig ünnepelték.
A nyugati egyház ünneplésének
gyökerei visszanyúlnak az európai
országok hagyományaihoz és
szokásaihoz. A május a „virágba
borulás” időszaka, amit csodálatos
virágfesztiválokkal tettek ünneppé.
A Boldogságos Szűz Isten
legcsodálatosabb teremtménye és
legszebb az asszonyok között,
méltó arra, hogy a tisztelet övezze,
és szeretettel forduljanak felé. Az
Énekek
éneke
vőlegényének

köszöntése
méltó
alapja
a
tiszteletnek: „Kelj föl, kedvesem,
gyere szépségem! A föld színén
immár virágok nyílnak.” (2,12) Így
kapcsolódik egybe a természet és a
szeretet.
Először X. Alfonz (+1284),
Castiglia királya kapcsolta össze
május hónapját a Boldogságos
Szűz
Mária
személyével,
megkoronázva
és
énekkel
magasztalva. Folyamatosan terjedt
a hónaphoz kapcsolódó Máriatisztelet. Rómában Néri Szent
Fülöp (+1596) bíztatta fiataljait,
hogy
ebben
a
hónapban
virágkoszorúkkal
ékesítsék
a
Madonna
képeit,
szobrait,
zengjenek
énekeket
a
köszöntésére, és jótettekkel is
bizonyítsák
ragaszkodásukat.
Számos kiadvány jelent Európaszerte, hangsúlyozva ennek lelki
jelentőségét. A XIX. Században a
Szeplőtelen Fogantatás (1854)
dogmája nagy lökést adott a Máriatiszteletnek, amit a pápák is

tanításaikkal, körleveleikkel csak
még erősítettek. Egyre inkább
elterjedt és általánossá vált, hogy
május hónapban a Máriát tisztelő
hívek összejönnek a litánia
elvégzésére, a szerzetesi és
plébániatemplomokban
is
kiegészítik azzal, hogy a litánia
megszólításait szentbeszédekben
értelmezik és magyarázzák. Ez a
szokás hazánkban is általános
mind a mai napig.
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FERENC PÁPA TALÁLÓ
HASONLATAI
Életünk során meg kell
érlelődnünk, mint a jó
bornak
A leendő pápa elmesélte,
hogy egyszer a
repülőtéren meglátott egy
sikeres, neves idős
üzletembert, aki a csomagjára várt. Fiatalokat gyakran
látott türelmetlenkedni ilyenkor, ám ez esetben meglepte,
hogy az idős férfi „dühöngeni kezdett, amiért késett a
csomagja.” „Elszomorodtam, amikor láttam, hogy ez az ember nem képes
élvezni az öregkor bölcsességét. Ahelyett, hogy a korral nemes borrá ért
volna, megsavanyodott, mint a rossz bor.”
A gyerekek nevelése és elengedése olyan, mint a sárkányröptetés
Gyerekkorában szeretett sárkányt eregetni. „A sárkány olykor nyolcast
csinál, és zuhanni kezd. Ezt úgy lehet elkerülni, hogy az ember nem húzza
meg a zsinórt. A tapasztaltabbak ilyenkor azt kiabálták: 'Ereszd meg, billeg!'
Az ember fejlődését is valahogy úgy kell kísérnünk, mintha sárkányt
röptetnénk: van, hogy engednünk kell, mert 'billeg'. Vagyis időt kell adnunk
neki. Fontos, hogy a megfelelő pillanatban korlátokat állítsunk, de vannak
pillanatok, amikor tudnunk kell másfelé nézni, mint a tékozló fiú apja, aki
engedi, hadd menjen a fia és tékozolja el a vagyonát, hogy okuljon az

esetből.”
A bűntől való megváltás olyan, mint a vízbefúló megmentése
„Vannak, akik igaznak tartják magukat, a katekizmus szerint, keresztény
hitben élnek, de nem élték át azt, hogy valaki megmentette őket. Egy dolog
hallani, hogy egy fiú majdnem belefulladt a folyóba, de valaki utánaugrott
és kimentette; más, ha ott voltam és én segítettem rajta; és megint más, ha
én fuldokoltam és engem mentettek meg. Csak mi, nagy bűnösök kaptuk
meg ezt a kegyelmet”, hogy tudjuk, mit jelent igazából a megváltás mondta.
A bűn olyan, mint egy szennyfolt, amit egyedül Jézus tud eltávolítani.
„A bűn nem olyan folt, amit ki kell mosnom. Nem is a tisztítóba kell
vinnem, hanem bocsánatot kell kérnem, ki kell engesztelődnöm. Jézushoz
kell mennem, és vele kell találkoznom, aki az életét adta értem.”
forrás: Magyar Kurír
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Május 3. első péntek. Áldoztatás
az otthonokban 10 és 16 órakor
lesz. A betegeket napközben
keresi fel a diakónus.
Ezen a napon végzik el
szentgyónásukat a leendő
elsőáldozók 18 órától a
templomban, mit próba követ.
Tóth Gusztáv, Tóth Mária és
Sárközi János lesz idén
elsőáldozó. Imádkozzunk értük és
családjukért!

szervezetek és az egyházak
bemutatkozása lesz, amit vacsora
követ. A katolikusokat 8 fővel
képviseljük.
Május 5.-én a 9.45-kor kezdődő
szentmisében első áldozás lesz.

Ugyancsak május 3-án este 19
órától a Szent Mónika közösség
istentisztelete lesz.
Május 4-én szombat este a
Faluházba hívták egyházközségünk tagjait, ahol civil

Május 18-án a gyereknapon
palacsintasütést végeznek a
karitaszcsoportunk munkatársai.

Május 19. Pünkösdvasárnap.
Szombaton 15 órától hittanórák
vannak a nem Decsen tanuló
gyerekek részére.
Májusban (10.-én, 17.-én és 24.-én
és 31-én) a lorettói litániát és
rózsafűzért imádkozzuk
péntekenként 18 órától (május 3-án
19 órakor istentisztelet lesz!!) a
templomban.

Az építkezésen a főnök már 10
perce nézi az egyik munkást.
- Te, Pisti, mit keresel?
- Egy fél méter átmérőjű és kb.
fél méter magas betondarabot.
Erre 20 munkás kezdi el
keresni. Fél órát keresgélnek,
mire Pisti megszólal:
- Na, mindegy! Hagyjátok fiúk,
majd leülök erre a gerendára.
www.plebaniadecs.emecclesia.hu

