MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN
2013. MÁJUS 26.

XI. évfolyam V. szám

Alapítva: 2003.

ELSŐÁLDOZÓK

2. O LDAL VISSZAPILLANTÓ
3. O LDAL ÚRNAPJA
4. O LDAL GYŰDI ZARÁNDOKLAT

5. O LDAL GYŰDI ZARÁNDOKLAT
6. O LDAL KARIT ÁSZ HÍREK
7. O LDAL DON BOSCO EREKLYÉ
8. O LDAL EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Szerkesztő: KOCSIS LÁSZLÓ. Az újság kereskedelmi forgalomba nem kerül.
Cím: P lébánia, 7144 Decs, Ady u. 13 Tel: 74/495-047 honlap: www. plebaniadecs. emecclesia. hu

VISSZAPILLANTÓ

Az idei évben hárman járultak első
áldozáshoz templomunkban. Tóth
Mária, Tóth Gusztáv és Sárközi
János. Ők voltak azok a gyerekek,
akik
rendszeresen
járnak
szentmisére és a tananyagot is
megtanulták. Képünk a szentmise
után az agapé közben készült.
HIT ÉS ERKÖLCSTANRÓL
2013. május 20-ig kellett a negyedikes
gyerekek szüleinek nyilatkozniuk
kellett arról, hogy kérik-e gyermekük
számára szeptembertől a hittant.
16 gyermek közül 9 választotta a
katolikus hit és erkölcstant. Névsor:
Tóth Mária
Száraz Rózsa
Pusztai Amanda
Fischer Jázmin
Horváth Dominika
Sárközi János
Kertész Zoltán
Rácz Lajos
Tóth Gusztáv
Akik
közülük
szeretnének
megkeresztelkedni
azok
2014.
nagyszombatján
részesülnek
a
szentségben.

Ahhoz,
hogy
a
gy ereknapi
palacsintasütés és osztás jól sikerült,
sok embernek v olt benne része.
Köszönöm a karitásztagok munkáját, tudom, hogy v oltak olyanok, akik már
hajnalban felkeltek és sütötték otthon
a palacsintát -, akik lekv árt, cukrot
stb. hoztak. Oláhné Hága Mónika és
V alkó Ferenc szintén otthon sütötte a
palacsintát. A szekszárdi SIKÉR kftnek a lisztet köszönöm meg. De
kaptunk szódát és pénz adomány t is.
Köszönet
Galambos
A ttila
alpolgármester úrnak, aki a rezsót és a
sátrat
biztosította
számunkra.
Beödökné Traiber Mónika jóv oltából
pedig már egy enpólónk is v an,
köszönet érte! Képek a napról
megtekinthetők a facebo okon.
Köv etkező programjaink: a ny ári
napközis hittantábor megszerv ezése
és a július 1 1 -1 3. között megrendezésre
kerülő testv érv árosok találkozóján
karitászsátor felállítása, ahol majd
hittanos gy erekek kézműves alkotásai
és sárközi tárgy ak kerülnek eladásra.
Aki ily en tárgy at fel tud ajánlani,
örömmel
fogadjuk.
A
befoly t
összegből tudjuk majd a rászorulókat
segíteni. A rra kérjük a kedv es
testv éreket: SEGÍT SEN, HOGY
SEGÍT HESSÜNK!
K.L.
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ÚRNAPJA
Anyaszentegyházunk a mai nap az Oltáriszentségnek rendez ünnepet.
Szentmisére hív bennünket, hogy rámutathasson a kenyér és bor színe alatt
közöttünk lakó Úr Jézusra. A húsvéti idő lejártával külön ünnepet rendel el
az Oltáriszentségnek, hogy jobban kiemelje és felhívja figyelmünket erre a
nagy
lelki
ajándékra.
Ugyanakkor arra buzdít, hogy
használjuk ki az Úr Jézussal való
személyes találkozás lehetőségét,
és merítsünk ebből a számunkra
felkínált erőforrásból. Az ünnep
imádságos
áhítatában hálával
gondolunk az Utolsó vacsorán
történtekre, amikor az Úr Jézus
az apostolokra bízta önmagát, a
kenyér és bor színe alatt. Hány
évszázados előkészület előzte
meg ezt az első áldozást. Az egész Ószövetség valójában egy nagy
előkészület. Az Oltáriszentség Ószövetségi előképe, amikor a vándorló nép
mannát evett a pusztában. „Mannával táplált…., hogy megtudd: nem csak
kenyérrel él az ember.” Ez az előkép segít hittel elfogadni, amit szent Pál
apostol mond a korintusiakhoz írt levelében: „Az áldás kelyhe, amelyet
megáldunk Krisztus vérében való részesedés. És a kenyér, amelyet
megtörünk, Krisztus testében való részesedés.”Erről beszélt Jézus a
kafarnaumi zsinagógában: „Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér.
Aki ebből a kenyérből eszik örökké él. Az a kenyér, amelyet én adok, az én
testem a világ életéért.”A hallgatóság meg is értette azt, amit Jézus mondott,
hisz vita támadt közöttük, hogy miként adhatja saját testét eledelül. Az Úr
Jézus pedig megerősítette, hogy valóban erről beszél, hogy ő lelkünk
táplálékává lesz: ”Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. A
mai napon vessünk számot azzal, hogy mit is jelent nekünk a Szentáldozás.
Vajon mi szomjazzuk-e a az Úr Jézussal való találkozást? Vallásos
életünknek csak akkor lesz kihatása a mindennapi életre, ha gyakori
vendégei leszünk Jézus asztalának. Sok minden táplálhatja benső életünket,
sokfelől várhatunk hatékony segítséget, de semmi nem nyújt annyit, mint az
Oltáriszentség, hisz Jézus személyes jelenlétét semmi nem pótolja.
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EGY CSODÁLATOS NAP MÁRIAGYŰDÖN
Kedves olvasó. Abban a csodálatos kegyelemben volt részem, hogy Kocsis
László meghívására részt vehettem a szekszárdi plébánia képviselőtestülete,
lelkiségek vezetői, segítők április 27-én, Máriagyűdi zarándoklatán. Nagy lelki
épülésben volt részem, és ezt szeretném veled megosztani pár sorban, buzdítva
téged is, hogy legyél részese minél több ilyen alkalomnak.
Reggel háromnegyed nyolckor indultunk a Decsi plébánia elől Artúr
barátommal, és Laci diakónus úrral Szekszárdra, a volt Gemenc Szálló parkolójába,
mert a minket szállító busz oda érkezett, ott volt a gyülekező. Izgatott várakozással
beszélgettünk
az
autóban
a
Szekszárdra vezető úton, hogy vajon
milyen napnak nézünk majd elébe.
Mindannyian
reméltük,
hogy
kegyelmekben
gazdag
lesz.
Megérkeztünk a parkolóhoz, és rövid
várakozás után, amely alatt a
zarándokok teljes csapata egybe gyűlt,
a busz is begurult a parkolóba, így
időben megkezdhettük a beszállást, és
egy rövid létszám ellenőrzés után, már
indultunk is. Az utazást reggeli imával
kezdtük, majd egy keresztény testvérünk jószívűsége folytán, (aki lángost sütött
nekünk hajnalok hajnalán) reggelivel folytattuk. Az utazás hátralevő része plébános
úr vezetésével, imádsággal, énekléssel telt, hogy lelkünk is felkészüljön arra a
kegyelmi állapotra, amelyben ott részesülni fogunk. Amíg imádkoztunk, repült az
idő, és már Máriagyűd szűk utcáin gurultak buszunk kerekei egy emelkedőn felfele
a templom felé, amelynek történetével röviden megismertetnélek kedves olvasó.
A Bazilika története
Máriagyűd a Dél-Dunántúlon, Pécstől mintegy 25 km-re, délre, a Tenkes-hegy
lábánál fekszik. Ma Siklós egy városrésze. Híres szőlőkultúrájának gyökerei a
római korba nyúlnak vissza. Gyűd első okleveles említése 1290-ből való. A XVII.
század végén Mária-jelenések történnek, és legendák születnek, melyek szerint már
a magyarok előtt itt élő szlávok óta Mária-szobor állt itt, és a hely a Forrásközi
Nagyasszony oltalma alatt áll. 1689-től ferencesek gondozzák a kegyhelyet. A ma
látható kegyszobrot Nesselrode Vilmos püspök adományozza 1713-ban. 1739-1742
között a templomot barokk stílusban megnagyobbítják és átépítik. 1805-ben V.
Piusz pápa kegytemplomnak nyilvánítja Gyűdöt. (Folytatás az 5. oldalon)
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1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatásakor a kegyhelyet a ferencesektől világi
papok veszik át. A kilencvenes években teljesen felújítják a templomot. 2008-ban
XVI. Benedek pápa basilica minor címet adományoz a kegytemplomnak, ami
újabb búcsú-kiváltságokkal jár. Ma is ezrek és ezrek jönnek egy-egy búcsú
alkalmából, és keresik azt a belső megnyugvást, amit a világ – bármely gazdag is –
nem nyújthat.
Ebben a kegyelmekben, gazdag
környezetben, a plébános úr sem
szabta
szűkebbre
a
programjainkat. Rosner Zsolt
(képünkön) plébános úr fenti
ismertetője után, Gábriel atya
celebrálásában
szentmisén
vettünk részt. Utána plébánosunk
Bacsmai atya tartott egy
gondolatébresztő előadást a
keresztény lelki fejlődés 10
állomásáról, és ezt kiscsoportos
megbeszélés követte, hogy vajon
mi hol tartunk a fejlődésben. Igaz ugyan, hogy nem csak kenyérrel él az ember,
hanem Isten igéjével is, de ez után finom és bőséges ebéddel vendégelt meg minket
a helyi plébánia, amit nagyon jó hangulatban költöttünk el. Ebéd után, hogy
gyomrunk nehézsége nehogy rá telepedjen szívünkre is, plébános urunktól vezetve,
feltámadási, dicsőséges „Keresztutat” jártunk állomásról, állomásra (azt gondolom,
hogy elsőként) a Kálvária dombon. A dicsőséges keresztútjárás után, felkerestük a
Fájdalmas Anya szobrát, és ott imádsággal hódoltunk a Szűzanya előtt.
A programot plébánosunk vezetésével a medjugorjei szentségimádással
zártuk. Buszra szálltunk, és kegyelmekben gazdagodva elindultunk hazafelé. A
hazafelé vezető úton, a buszban még átbeszéltük a nap eseményeit, imádkoztunk,
és énekeltünk egészen Szekszárdig. Nagyon hálásak vagyunk Lacinak, és örülünk
annak, hogy lehetővé tette számomra, és Artúr barátom számára, hogy részt
vehettünk ezen a zarándoklaton.
Ugye kedves olvasó észreveszed ebből a beszámolóból, hogy mennyire
jelen van a kegyelem ezen a vidéken, és a bazilikában. Azonban nem csak itt,
hanem minden zarándoklaton. Ezért buzdítalak arra, hogy zarándokolj el ide, és
keresd az alkalmakat, és vegyél részt zarándoklaton, hogy érezd, földi
zarándokutunkon az égi hazafelé, nem vagyunk egyedül magunkra hagyva, mert
közösségben vagyunk embertársainkkal, és támogat minket a jó Isten kegyelme.
Zárd szívedbe kedves olvasó ezeket a sorokat, és fogadd tőlem szeretettel!

Serbán Péter
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KARITÁSZ HÍREK

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

2013. május 18-án, szombaton gyereknap volt
Decsen a Kresz-pálya mellett, ahol mi karitászosok
is részt vettünk 10-15 óráig, összesen nyolcan. Kb. 1000 db palacsintát
adtunk a gyerekeknek, többen és a hívek közül a palacsinták nagy részét,
már otthon elkészítették, ott a helyszínen pedig Péter bácsi sütött még egy
adagot. A kicsiknek képeket kellett kirakni, a nagyobbaknak pedig bibliai
idézeteket kellett helyesen kitenni.
Minden korosztály számára kedvelt
játék volt, a „Kő, papír, olló”
nevű játék. Aki teljesítette a
feladatotokat,
palacsintajegyet
kapott, ami 3 db palacsintát ért.
Én főként a gyerekekkel
játszottam, és beszéltem velük
a közelgő ünnepünkről, a
pünkösdről.
Nagyon
jól
éreztem magam velük, és
remélem sok ilyen alkalomban
lesz még részem.
Szabó Éva
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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Don Bosco, a fiatalok szentje Magyarországon.

D

on Bosco születésének a közelgő bicentenáriuma alkalmából a szalézi
rendfőnők, Pascaul Chávez Villanueva kezdeményezte a Szent
kézereklyének és halotti koporsó másolatának zarándoklatát a világ 131
országába, ahol szalézi szerzetesek dolgoznak. Magyarországra
Szlovéniából érkezett és tíz napot (2013. május 17-26.) tölt hazánkban.
Mi a szekszárdi Szt. József Iskolaközpont tanulóiból álló kis missziós gyerek
csapattal vártuk Pécsen május 19-én éjjel. Külön autókkal érkeztünk meg a
Székesegyház elé kb. fél
tízkor. A szülőkből és
gyerekekből álló kis csapat,
valamit a pécsi hívek és Dr.
Udvardy György püspök úr
közös
filmnézéssel,
hangolódtunk rá Don Bosco
életére.
A
film
megismertette velünk az
atya életét és munkásságát.
Képet kaphattunk arról, hogy milyen alázattal és türelemmel fordult a
gyerekekhez, főként az árva és elhagyatott sorsú fiatalokhoz.
Szinte pontban 11 órakor püspök úr jelezte megérkezett az ereklye. Imádságos
lelkülettel énekeltünk a tiszteletére, mécseseket tartva a kezünkben, sorfalat
képezve vártuk az ereklyét. Kíváncsisággal figyeltük az üvegkoporsóban fekvő
egész alakos viasz másolatot. A magyarországi szalézi rendfőnök elmondta, hogy
a viasz bábú azért nagyon fontos, mert a bábun látszik Don Bosco kedves,
barátságos, mosolygós arca. A rend tagjai ezekből, a huncut vonásokból
táplálkoznak nap, mint nap. Ebből az arcból merítenek erőt. Az üvegkoporsóban
ott volt Bosco igazi, áldást osztó jobb keze is.
A rendfőnök beszámolója után következett egy rövid színpadi darab a
szekszárdi missziósok előadásában. A gyerekek bemutatták Don Bosco életét, a
gyerekkorától, a felnőtté válásig. Hűen ábrázolták az Istennel való meghitt
kapcsolatát és a fiatalok felé tanúsított elköteleződését.
Az estét rövid imádsággal fejeztük be és Püspök úr áldásával indulhattunk
haza. Hazafelé az autóban azon gondolkodtam, mit is adott nekem ez az
éjszaka…..? Még egy lépés az Úr felé! Az ilyen programokon keresztül is egyre
közelebb kerülök Hozzá, más emberek életpéldájából építkezve tökéletesíthetem
szeretetemet. Büszke vagyok rá, hogy gyermekeim is e missziónak a tagjai, és
reménykedem, hogy ők is egyet előre léptek.
Oláhné Hága Mónika
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

NAPKÖZIS HITTANTÁBOR A
KARITÁSZ SZERVEZÉSÉBEN
Idei nyári napközis katolikus
hittantáborunk időpontja: 2013.
június 24-28. (hétfőtől-péntekig)
9.00-18.00 óráig. Helyszín: Decs,
Faluház

A napok programja a
következőképpen alakul:

Reggelente 9. 00-kor találkozó a
Katolikus
Templomban,
közös
reggeli ima.
9.30 -12.00-ig a Faluházban
vagyunk
és felelevenítjük az
évközben tanultakat. -))
12.30 Ebéd
13.00-17.00 délutáni programok
(biciklitúra,
kézműves foglalkozások, filmvetítés,
sportrendezvények, szekszárdi strand, stb.
17.30 Gitáros Istentisztelet a
templomban, melyre a szülőket és
testvéreket is várom.
Utána a gyerekek hazamennek.
Összes költség: ebédpénz és
utazási
költség
Szekszárdra,
eszközökre: 3.000 Ft
Végleges jelentkezés az összeg
befizetésével történik. Határidő:
június 10.

Valkó Ferenc palacsintái

A papot megszólítja az egyik hívő:
- Atyám, Ön szerint helyes dolog
valaki más nyomorúságából hasznot
húzni?
- Dehogy, fiam.
- Akkor legyen szíves visszaadni azt
a húszezer forintot, amit tavaly, az
esküvőnk előtt adtam önnek!
A pap meglátogat egy tehetős
családot. A háziasszony kedvesen
fogadja:
– Nagyon örülünk atyám, hogy
meglátogatta szerény hajlékunkat.
Miközben az asszony a konyhában
foglalatoskodott, a kis Pisti
kíváncsian megkérdezi a papot:
– Tisztelendő bácsi, hogy jött el
hozzánk?
– Autóbusszal. De miért kérded?
– Mert az anyukám azt mondta: Ezt
is az ördög hozta ide!

