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VISSZAPILLANTÓ

A decsi Csillagrózsa Hagyományőrző
Egyesület
felújított
közösségi házának megáldása 2013.
június 1-én.

Könyörögjünk! Jóságos Istenünk!
Legyen dicsőség és hála neked
minden ajándékodért. Különös hálával
fordulunk most feléd, hogy ez a
közösségi ház sokak összefogásának
köszönhetően megújulhatott. Jóságos
Istenünk, áldd meg + bőséges
áldásoddal ezt az épületet, az ide
betérőket és az itt dolgozókat, hogy a
te szeretetedben és békédben
élhessenek, és testileg, lelkileg mindig
erőt kapjanak. Irányítsd szívüket az
egymás iránti szeretetre és akaratod
teljesítésére, hogy építve a testvéri
közösséget ne szűnjenek meg nevedet
dicsérni, aki az Atyával, a Fiúval és a
Szentlélekkel élsz és uralkodol
mindörökkön örökké. - Ámen

templom körül az oltárok építésében
és díszítésében részt vettek.

A decsi általános iskolában az évzárón az
alábbi hittanos gyerekek részesültek
elismerésben:
1. osztály: Nagy Kiara, Kalányos Balázs 2.
osztály: Németh Virág, Asoltanei Alexandra.
3. osztály: Juszt Viktória, Pusztai László,
Sándor Ákos. 4. osztály: Tóth Gusztáv.
Ők nemcsak szorgalmukkal és tanulmányi
eredményükkel tűntek ki társaik közül, de a
vasárnapi szentmiséken is rendszeresen
részt vettek. A fiúk ministrálással is
szolgáltak az oltár körül.

Úrnapján szép időben a templom
körül tartottuk meg a körmenetet.
Köszönjük mindazok segítségét, akik

Újságunk több éven át színesben jelent meg
a templomban, hála Kiss Tamás mároki
plébániaigazgatónak,
akinek
ezúton
köszönöm meg önfeláldozó munkáját.
Szeretnénk tájékoztatni az Olvasókat, hogy
a
jövőben
fekete-fehérben
tudunk
megjelenni a hó utolsó vasárnapján. Lapunk
színesben olvasható lesz a plébánia
honlapján: www.plebeniadecs.emecclesia
oldalon. Aki szeretné e-mailben megkapni
az újságot, (eddig is sokaknak elküldtük) az
jelezze a kocsisl@tolna.net címen. Továbbra
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is várunk cikkeket, beszámolókat, amelyek

egyházközségünkben

történtek!
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Kedves Családok!
A család Isten ötlete volt, nem az emberé. Ő mondta:”…alkotok
hozzáillő segítőtársat…”(1Móz 2.18), és azt is, hogy: „…az Úr ajándéka a
gyermek…”(127.Zsoltár 3). Isten minden gondolata jó és tökéletes, de vajon
tudunk-e az általa kapott jókkal úgy bánni, hogy azokból jó dolgok
származzanak és ne rosszak?
Ma világszerte a család válságát élik. Veszekedések, válások,
házasságon kívüli kapcsolatok, elhagyott gyermekek és megsebzett
gyermekszívek…mi történt? Talán Isten hibázta el valahol? Nem.!!! Amit Ő
adott, az nagyon jó volt- de amit az ember tett vele, az katasztrofális
következményeket hozott magával. Ha házasságunk és családunk életét nem
építjük az Istentől kapott elképzelésekre, akkor biztosan el fogjuk rontani.
De nem csak a saját családunk életét, hanem egy egész nemzetet, sőt, a jövő
generációinak sorsát is! Ami most zajlik a családokban, annak gyümölcsét
eszik majd unokáink. De Istennek egy csodálatos terve van a családdal. Azt
akarja, hogy a szeretet és a melegség helye legyen.
Ennek a tervnek megvalósítására törekszünk mi is a férjemmel,
nagyon nehéz út, de ha egy-egy elképzelt tervét az Istennek valóra tudjuk
váltani az életünkbe, ha be tudjuk csempészni a SZERETETET a gyerekeink
szívébe, már nyert ügyünk van. Sok akadályt és nehézséget kell
leküzdenünk ahhoz, hogy egy meleg családi fészket biztosítsunk
családunknak
ez
lemondásokkal,
alázatvállalással és sokszor könnyekkel
jár. Hála Istennek nem vagyunk egyedül
ezen a küzdelmes úton, más családok is
felismerték, hogy a boldogságunkért
felelősséget kell vállalnunk, dolgoznunk
kell érte. Ezért is mentünk el Kocsis
Lacival és feleségével Anival a családok
találkozójára
május
22-én,
ahol
megerősítést kaptunk arra, hogy tegyük a jót a családunkért. Kb. 40
házaspár és több atya vett részt ezen a találkozón. A sok, családjáért tenni
akaró házaspár jelenléte segítség volt számunkra, hogy nem vagyunk
egyedül. Látni és hallani, hogy vannak küzdeni akaró párok, megerősítettek,
sőt megnyugtattak, hogy van kihez fordulnunk segítségért, vigaszért vagy
tanácsért, mert hát egy család vagyunk mindannyian!!! Itt érezhettük, hogy a
családtagok számíthatnak egymásra. (folytatás a 4. oldalon)
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Az, hogy papok is voltak velünk, megerősítettek minket abban, hogy
az egyháznak szüksége van ránk, mint család, de nekünk is szükségünk van
rájuk és az egész egyházra, mert nélkülük és Jézus Krisztus útmutatása
nélkül nem élhetünk boldog családban.
Az, hogy szükségünk van segítségre tény, de hogy merünk-e
segítséget kérni és adni, az csak rajtunk múlik. Ahhoz, hogy segíteni tudjunk
egymásnak, találkoznunk kell, időt kell szánni
egymásra, figyelni, és szeretni kell
megtanuljuk egymást. Milyen jó lenne, ha itt
Decsen is alakulna család csoport vagy
közösség! Ha az Isteni értékeket tisztelő és
követni akaró családok találkozhatnának,
beszélgethetnének, és egymás segítségére
lehetnének. Gondolom sok család, van
Decsen, akik ugyan olyan problémákkal
küzdenek, mint mi, milyen jó lenne, ha együtt
gondolkodhatnánk és Krisztus vezetését,
együtt kérhetnénk. Tapasztalatainkkal és
sikereinkkel megajándékozhatnánk egymást,
és örömére lehetnénk egymásnak, mint egy
igazi „nagycsalád”. Addig is még ez a csoport nem alakul meg, kérjük Isten
segítségét, imádkozzunk együtt:
Atyám segíts, hogy óvjuk gyermekeinket a világban lévő bűnöktől, hogy
bölcsen ügyeljünk rájuk, mit néznek és hallgatnak, milyen könyvet olvasnak,
és milyen barátokkal lógnak. Soha ne legyünk lusták, ha arról van szó, mi
éri őket, Uram. Atyám adj nekünk bölcsességet akkor is, ha olyan események
történnek a családjainkban, amelyekkel még nem találkoztunk, vagy
amelyekre nem tudjuk a választ. Jézus nevében, ámen.
Oláh Peti és Móni
A társadalmat élhetővé vagy élhetetlenné tevő kapcsolatok a családban
forrásoznak. Amilyenek a családon belüli kapcsolatok, olyanok lesznek a
társadalmat átszövő kapcsolatok is. Aki otthon megtanulja, hogy öröm a
család többi tagjainak a javát szolgálni, hogy jó érzés mindig készen lenni
az önzetlen segítségre, az a családon kívüli kapcsolataiban sikerekre
számíthat. Aki sohasem mérlegeli, hogy otthoni feladatait megéri-e jól, sőt
mindegyre jobban elvégezni, aki nem arra figyel, hogy mit kaphat ő
cserébe azért, amit adhat, hanem korán megismeri az adakozás örömét,

az a társadalomban is eredményes, sikeres lesz, kapcsolatai gyümölcsözők
lesznek.
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SZENT MÓNIKA ISTENTISZTELETEN
„Az anya jellemző tulajdonsága – és a szerető Istené is –, hogy soha nem hagyja el
gyermekét, hanem állandóan ott van a közelében. Mindenkor elérhető, mindenkor
figyel rá, gondja van rá – még akkor is, amikor ő azt gondolná, hogy nem törődik
vele. Ide illik József Attila, Mama című verse.
Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.

Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.

Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő szürke haja lebben az égen, Kékítőt
old az ég vízében.

Látszólag a mama nem figyelt rá – pedig nagyon is figyelt. Hagyta, hogy sírjon,
mert nem foghatta fel a gyermek, hogy miről van szó – de ott volt vele, mellette,
érte. Éppen érte nem vette fel, s nem vitte fel a padlásra – mert azt a munkát el
kellett végezni, hogy kenyér legyen az asztalon. Sokszor mi sem értjük az Urat –
ahogyan a költő sem értette az édesanyját. Csak ha hitben felnövekedtünk, nyílnak
meg lelki szemeink, hogy meglássuk az Isten határtalan szeretetét, terveit,
szándékait, mindennek az értelmét – ahogyan például felnövekedve a költő
ráébredt az anyai szeret valódi mélységére. Ha Krisztussal járok, ha élő
kapcsolatom van vele, akkor megtapasztalom, hogy ő hűséges Isten! Az ő szeretete
nem az én magatartásom függvénye – hanem ő mindenkoron ott van mellettem.
Lehet, hogy az anya nagyon szomorú, elkeseredett, sőt mérges a gyemekére – de
akkor is a gyermeke, akkor is szereti, akkor is javát akarja. Ott van körülötte, nem
hagyja magára, hanem az életét, jövőjét munkálja! Ilyen az Isten!„Ha segítségül
hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!” – mondja Izajás
próféta. Még ha most nem is érzem – de tudom. Jézus Krisztus az én szabadítóm!
Tudom mit tett értem, eszembe vésem, és mindenkor ez az életem alapja!
Kimentett bűneim mélységes mocsarából, megszabadított vak önzésemből,
folyamatosan tisztogatja életemet – célja van velem! Annak a legrosszabb, akit nem
vigasztal meg semmi és senki; aki nem érzi maga körül a szeretetet, akire nem
figyel oda senki, aki senkinek nem fontos – az nyúl a pohár után, az menekül a
szenvedélyekbe, élvezetekbe; a túlhajszolt munkába, az anyagiak, hajszolásába.
„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.”Kedves édesanyák!
Isten emlékeztet minket ő mindenre érvényes szabadító tettére: értünk vállalt
golgotai keresztjére! Emlékeztet, hogy ez örökre érvényes, az ő szeretete soha nem
változik meg, mindig elérhető, mindig aktuális! Neki gondja van ránk, ő keres
minket,
neki
terve
van
az
életünkkel!
Ámen”
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KARITÁSZ HÍREK

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

1356: a Katolikus Karitász árvízi
segélyvonala

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján 50
millió forintot szabadít fel katasztrófaalapjából a Katolikus
Karitász az árvízi védekezési és mentési munkálatok
támogatására. A katolikus segélyszervezet ivóvizet szállított a
legkritikusabban
érintett
területekre
és
lapátokkal,
gumicsizmákkal, illetve egyéb szükséges eszközökkel segítette a
védekezési
munkálatokat.
Raktáraiban több száz matrac,
katonai ágy és ágynemű állt
készenlétben, hogy kitelepítések
esetén segíteni tudjanak a
családok elszállásolásában.
Segíteni nem is olyan nehéz - segíteni
nem is olyan könnyű.
DECSI CSOPORTUNK a 2013. július 11-13. között megrendezésre
kerülő testvértelepülések találkozóján a Szent Erzsébet téren
adománygyűjtést szervez decsi rászoruló családok megsegítésére. Az
önkormányzat jóvoltából egy standot állítunk fel, ahol szeretnénk
sárközi tárgyakat és hittanos gyerekek által készített ajándéktárgyakat
(a hittantáborban készítik el) árulni. Kérjük a híveket, hogy ha
lehetőségük van, ajánljanak fel sárközi tárgyat (kendő, baba, faragás,
gyöngyből nyaklánc stb.)
A tárgyakat hozzuk el a vasárnapi
szentmisékre. Segítségüket előre is köszönjük!
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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ÉVKÖZI IDŐ
A Vízkereszt és Hamvazószerda, valamint Pünkösd és a
következő Ádvent közti összesen 34 hetet évközi időnek
nevezzük. A liturgikus ruhák színe ebben az időszakban zöld. Az
évközi időnek nincs olyan határozottan körülírt tartalma, mint az
ünnepi időszakoknak, de egyes szakaszai azért finoman
igazodnak bizonyos gondolatok és hangulatok
váltakozásához. A Vízkereszt utáni néhány hét
még a Karácsonyfényében ragyog. Örvendünk,
hogy a mindenség Királya, Krisztus közénk
jött, hogy irgalmasságában megemlékezett
rólunk és gyógyítani akar minket. A nagyböjt
előtti hetekre már árnyék borul: jobban átéljük
az ember esendőségét, nyomorúságát, a bűn és
a világ szorongatásait, Istenhez kiáltunk
segítségért, fényességért. A Pünkösd utáni
néhány hónap az Egyház földi vándorlásának
idejét idézi föl: Pünkösd és az Úr második eljövetele között
húzódik az az időszak, amelyet mi igen hosszúnak érzünk, de
amelyről Krisztus azt mondta: "Egy kis idő és nem láttok engem,
és ismét egy kis idő és megláttok engem." Ennek a "kis időnek"
sokféle, olykor ellentétes tényezőktől meghatározott tartalma
jelenül meg e misékben: a húsvéti szabadításért való hálaadás, a
bizalom, a kérés, a jóra való szándék felindítása, az Egyház
javaiban való örvendezés, a bajok, szenvedések, történelmi
viharok között a Mester segítségül hívása. Végül az őszi
hónapokban - amikor a természet is a téli halál felé fordul, s
november ünnepei is a végső dolgokra irányítják figyelmünket újból szorongóbbá, várakozástelibbé válik az Egyház hangja.
"Jaj, hosszúra nyúlik zarándokságom ideje" (119. Zsolt.) - érzi, s
az éber szolgák meg az okos szüzek várakozásával kezd készülni
az Utolsó Napra.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Hivatali idő nyáron az alábbi
időpontokban szünetel:
Június 24-28. és július 28augusztus 4-ig.

A szekszárdi Szent József katolikus
iskola
1.
osztályos
tanulói
templomunkkal ismerkedtek az
osztálykirándulás keretében június
7-én.

- Hányasra vizsgáztál?
- Kettesre.
- Miből?
- Kegyelemből
Útszéli keresztünk ’kicsinyített
mása’ a Csillagrózsa Hagyományőrző Egyesület közösségi
házában.
Sarlós Boldogasszony
A kereszténység a XIII. századtól
július 2-án Máriának Erzsébetnél,
Keresztelő Szent János jövendő

édesanyjánál
ünnepeli.

tett

látogatását

A fizika tanár felelteti Pistikét:
- Na, Pistike, légy szíves mutasd
be nekem az ampermérőt!
Mire Pistike:
- Tanár úr, bemutatom az

ampermérőt, ampermérő-tanár
úr... Kérem, ismerjék meg
egymást.

