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2013. június 24 és 28. között napközis
hittantáborban vettek részt a decsi alsós
gyerekek, összesen 28-an. Reggelente 9 órakor
találkoztunk a templomban, ahol elmondtuk a
reggeli imát, majd sorba vettük a napi
programokat. Délelőttönként a Faluházban
voltunk, ahol felelevenítettük az évközben
tanultakat. Beszélgettünk és feladatokat
oldottunk meg például a teremtésről, a templom
berendezéséről, részeiről, de sok újszövetségi
történeteket is megismertek a gyerekek. Voltak
köztük olyanok, amik évközben a hittanórákon
nem hangzottak el. A szünetekben sokat
játszottunk és gitáros énekeket tanultunk. Az
ebédet itt fogyasztottuk. Köszönjük Dohóczki
Mónikának és Villányi Dávidnak, akik a
terítéstől kezdve a mosogatásig mindent
elvégeztek helyettünk, bár mi szívesen
segítettünk volna.-)) Első nap délután
községünkkel ismerkedtünk. Első utunk a
polgármesteri hivatalba vezetett, ahol Biczó
Ernő polgármester úr látott minket vendégül.
Sokat mesélt a hivatal életéről és a
polgármesteri teendőkről. A gyerekek örömmel
fogadták a süteményeket és az üdítőket, amit
ezúton köszönünk meg. A következő állomás a
református templom volt, amit Nyúl László
gondnok úr mutatott meg nekünk. Sok
érdekességet hallottunk a templom történetérő
és megcsodáhattuk a szép orgonát is. Ezt és a
többi napot is templomunkban zártuk fél 6kor, ahol gitáros istentiszteleten vettek részt a
gyerekek és szüleik. Második nap délutánján
sportversenyeket rendeztünk. Négy csapat
feszült egymásnak a vidámabbnál-vidámabb
feladatok során. Az első helyezett csapat névsora: Németh Réka, Kalányos
Balázs, Sárközi János, Medveczki Anna és Dóri, Pusztai László, Baka Márti.
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HITTANTÁBOR

Köszönjük Kneller Gyula bácsinak a
segítséget, aki velünk volt a versenyek ideje
alatt. A szerdai nap nagyon mozgalmasan
alakult. Először a plébánián rendeztünk
akadályverseny, majd Jézus csodáiról néztünk
meg egy kisfilmet és beszélgettünk róla.
Délután biciklitúrára indultunk Sárpilisre,
ahol a kétszáz éves reformárus templomot
néztük meg. Vendéglátóink sokat meséltek a liturgiáról és a végén agapéra
is meghívtak bennünket. Másnap délelőtt
kézműves-foglalkozás várt a gyerekekre,
amiben feleségem Ani és egy karitászmunkatárs, Beödökné Traiber Móni segített. A
gyerekek által készített ajándéktárgyakat a
testvértelepülések találkozóján árultuk és a
befolyt összeget rászorulókra fordítjuk.
Délután az iskola tornatermében floorball
bajnokságot rendeztünk. Egész héten, amikor
volt egy kis szabadidő, a gyerekek lelkesen
készültek a pénteki ’Ki mit tud?’-ra. Az Ady
utcai idősek otthonában szerettünk volna
örömet szerezni az idős, beteg embereknek. A
végén kapott tapsból azt a következtetést
vontuk le, hogy ez sikerült is. A gyerekek
közül szinte mindenki adott egy kis
műsorszámot: volt harmonika, népdal, gitáros
kórus. Terveim szerint a nyitott templomok
éjszakáján előadják majd a gyerekek a
műsorszámokat, hogy a szülők is láthassák.
Sajnos a péntek délutánra tervezett strandolás
az enyhe idő miatt elmaradt, ezért a befizetett
összegből a gyerekek visszakapták a belépő
árát. Jó volt együtt lenni az öt nap alatt, és ha
jövőre még többen csatlakoznak hozzánk,
akkor….akkor….2 turnusban rendezzük meg
a
tábort!
Köszönöm
a
szülőknek,
nagyszülőknek az ebéd utáni finomságokat és a segítséget. Képek
megtekinthetők az egyházközség facebook oldalán!
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PLÉBÁNIAI HIVATALI IDŐ SZÜNETEL:
2013. JÚLIUS 29-AUGUSZTUS 4. között.
Elhangzott Ferenc pápa első beszéde Brazíliában az ifjúsági
világtalálkozón
A Szentatya szavait többször is a hallgatóság vastapsa szakított félbe. A beszédre a
Guanabara elnöki palotában került sor a vatikáni és a brazil himnuszok
elhangzása, valamint Dilma elnökasszony üdvözlő szavai után.
„Elnökasszony, tisztelt hatóságok, testvéreim és barátaim!
Szeretetteljes gondviselésében Isten úgy akarta, hogy
pápaságom első nemzetközi útja lehetőséget adjon arra, hogy
visszatérjek a szeretett Latin-Amerikába, nevezetesen
Brazíliába, abba az országba, amely büszke az Apostoli
Szentszékkel való szoros kapcsolataira, a hit és a barátság
mély érzéseire, amelyek egyedülálló módon mindig
megtartották egységét Péter utódával. Hálát adok Istennek
ezért a jóindulatáért.
Megtanultam, hogy a brazil néphez úgy kerülhetünk közel,
ha hatalmas szíve kapuján lépünk be; engedtessék meg tehát nekem ebben a
pillanatban, hogy tapintatosan kopogtassak ezen az ajtón. Engedélyt kérek, hogy
beléphessek és ezt a hetet veletek tölthessem el. Nincs sem aranyam, sem ezüstöm,
de magammal hozom a legértékesebbet, amit kaptam: Jézus Krisztust! Nevében
jövök, hogy tápláljam a testvéri szeretet lángját, amely minden szívben él;
kívánom, hogy mindenkihez és minden egyes emberhez eljusson köszöntésem:
'Krisztus békéje legyen veletek!' Tisztelettel köszöntöm az elnökasszonyt és
kormányának tagjait. Köszönetet mondok a nagylelkű fogadtatásért és szavaiért,
amelyekkel kinyilvánította a brazilok örömét országukban való jelenlétemért.
Köszöntöm ennek az államnak a kormányzóját is, aki kedvesen vendégül lát
bennünket a kormánypalotában, továbbá Rio de Janeiro polgármesterét, a brazil
kormány mellé akkreditált diplomáciai testület tagjait, a jelenlévő hatóságokat és
mindenkit, aki azon fáradozott, hogy látogatásom valósággá váljék. Szeretnék
néhány szeretetteljes szót szólni püspöktestvéreimhez, akikre az a feladat
nehezedik, hogy Isten nyáját vezessék ebben a hatalmas országban, továbbá szólok
szeretett részegyházaikhoz. Ezzel a látogatásommal folytatni kívánom Róma
Püspökének sajátos lelkipásztori küldetését, azt, hogy megerősítsem testvéreimet a
Krisztusba vetett hitben, bátorítsam őket abban, hogy tanúskodjanak a reménység
okairól, amely Krisztusból fakad, és arra buzdítsam őket, hogy mindenkinek
kínálják fel szeretetének kimeríthetetlen gazdagságát. (folyt. 5.oldalon)
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Ezek a fiatalok különböző földrészekről érkeznek, más-más nyelven beszélnek,
változatos kultúrák hordozói, mégis Krisztusban találják meg legmagasabb rendű
és közös elvárásaikra a választ, és ki tudják elégíteni a kristálytiszta igazság és a
hiteles szeretet iránti éhségüket, amely egyesíti őket minden különbözőségen túl.
Krisztus teret kínál fel nekik, tudva, hogy nincs hathatósabb energia annál, ami a
fiatalok szívéből árad ki, amikor meghódította őket a Vele való barátság
tapasztalata.
Krisztus bízik a fiatalokban és rájuk bízza saját küldetését: 'Menjetek és
szerezzetek tanítványokat'; menjetek túl az emberileg lehetséges határokon, és
hozzatok létre egy testvéri világot. A fiatalok is bíznak Krisztusban: nem félnek
attól, hogy kockáztassák Vele egyetlen életüket, mert tudják, hogy nem csalódnak
Benne.
Brazíliai látogatásom kezdetén nagyon jól tudom, hogy amikor a fiatalokhoz
fordulok, egyben szólok családjaikhoz, egyházi és nemzeti közösségeikhez,
ahonnan származnak, a társadalmakhoz, amelyeknek tagjai, a férfiakhoz és nőkhöz,
akiktől nagymértékben függ ezeknek az új nemzedékeknek a jövője.
Gyakran halljátok, hogy a szülők mondják: „Gyermekeink a szemünk fényei” – (a
brazil mondás szerint szemünk pupillái).
Milyen szép a brazil bölcsességnek ez a
kifejezése, amely a fiatalokra a szem pupillájának
jelképét alkalmazza. Az az ablak ez, amelyen
keresztül a fény szemünkbe lép, és nekünk
ajándékozza a látás csodáját. Mi lesz belőlünk, ha
nem vigyázunk szemünkre? Hogyan mehetnénk
tovább? Azt kívánom, hogy ezen a héten
mindnyájan nézzünk szembe ezzel a provokatív
kérdéssel.
Végül kérem mindenki kedves figyelmét és, ha lehet empátiáját, amely szükséges
ahhoz, hogy barátok közötti párbeszédet létesítsünk. Ebben a pillanatban a

pápa tárt karokkal magához öleli az egész brazil nemzetet összetett emberi,
kulturális és vallási gazdagságában. Amazóniától a pampákig, a száraz
régióktól a Pantanal (lapályos) területéig, a kis falvaktól a metropoliszokig
senki se érezze, hogy ki van rekesztve a pápa szeretetéből. Holnapután, ha
Isten is úgy akarja, mindnyájatokról megemlékezem az Aparecidai
Miasszonyunk előtt, fohászkodva anyai oltalmáért otthonotokra és
családjaitokra. Már most mindnyájatokat megáldalak. Köszönöm a
fogadtatást!”
(forrás: Magyar Kurír)
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KARITÁSZ HÍREK

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

A hittantáborban elhatároztuk a gyerekekkel,
hogy dekopage technikával
szép
üvegeket
készítünk, amit a karitász
árul majd július közepén a
testvértelepülések találkozóján. Szebbnél-szebb
üvegek
készültek
és
nagyon sok gazdára is
talált. Ami nagy öröm,
hogy 44.000 Ft adomány gyűlt össze, amiből rászoruló
családokat fogunk támogatni. Ezen a napon templomunkat is
kinyitottuk, így bárki bemehetett egy
imára.
Köszönet
a
karitász
munkatársaknak, akik az esti óráig
kitartottak és örömmel végezték a
szolgálatot. A megmaradt üvegeket
a templomban találjuk meg, bárki
vásárolhat belőlük, egységes ár
nincs, ki mit szán rá. Előre is
köszönjük! Szeretnénk az augusztus 20-i ünnepség alkalmával is
hasonló akciót. A csoport következő megbeszélése augusztus
7-én, szerdán este 6 órakor lesz a plébánián. Ne csak
magunkat hozzuk, hanem ötleteinket is, illetve szívesen fogadunk
bármilyen segítséget, legyen az ötlet vagy felajánlás!
Ha Ön kedves olvasó szívesen hozzájárulna mások boldogságához, várjuk
megkeresését! Adományát, - ami lehet pénz, tartós élelmiszer - leadhatja a
katolikus plébánián: Decs, Ady utca 13. Előre is köszönjük!
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KERESZTMEGÁLDÁS

Szülőfalumba
Felsőnánára
hívtak családommal együtt
2013. július 3-án Szent Tamás
ünnepén istentiszteletet tartani,
majd felkértek, hogy áldjam
meg az új útszéli keresztet.
Mindezt nagy örömmel tettem,
hisz a keresztet szüleim
állíttatták. Manapság ritkán
történik ilyen esemény, pedig
gondoljunk csak bele, hogy az
örök boldogság felé vezető úton
milyen fontos mondanivalót
hordoz a kereszt. Krisztus
keresztje azt hirdeti az úton
haladóknak,
hogy
Jézus
keresztáldozata nélkül nem
juthat senki örök életre. De azt
is hirdeti, a kereszt, hogy
áldozat
nélkül
nincs
megérdemelt, értékes gyümölcs. Ahhoz, hogy értékes legyen orvosi, tanári,
jogi diplomád, áldozatokat kell hozni. Ahhoz, hogy szép, kényelmes
otthonod legyen, sőt ahhoz, hogy boldog családi életed legyen, áldozatokat
kell vállalni. Ha az áldozatok elmaradnak, és rafinált módon szerzed meg
ezeket a gyümölcsöket, a szép házat, az orvosi diplomát, stb., akkor előbbutóbb megkeseríti a te és a közösség életét is.
M a azért van annyi baj a társadalomban, mert az emberek sokszor áldozatok
nélkül jutnak gyümölcsökhöz. Nem tudják ezeket így értékelni, és előbbutóbb kellemetlenségek is származnak belőle. Milyen jó lenne, ha életünk
útján lennének ilyen keresztek, amelyek elgondolkodtatnának erről, és
áldozatok vállalására késztetnének bennünket.
Tudom, hogy ehhez nem elég kereszteket állítani. Megfelelő ismeretek,
tanítás is kell hozzá. Ezt a családnak, az iskolának, a templomnak, a
társadalomnak kellene hirdetni az embernek. Betartatni az útszéli kereszt
által hirdetett utasításokat, hogy biztonságos legyen életutunk és
elérkezzünk a célba. A felsőnánai úti kereszt felállítása és megáldása egy
pici lépés a cél felé.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

NYITOTT TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA
IDŐPONT: 2013. SZEPTEMBER 14. SZOMBAT 19.00-23.00
HELYSZÍN: DECS, KATOLIKUS TEMPLOM
19.00: KÖSZÖNTŐ
19.15: DECSI HITTANOS GYEREKEK ’KI MIT TUD?’-JA

20.00: IVÁNCSITS TAMÁS ÉS BARÁTAI
KONCERT

21.00: AGAPÉ
21.30 FILMVETÍTÉS
23.00 IMA, ÁLDÁS
A programokra a belépés díjtalan!
Az együttes támogatására adományainkat elhelyezhetjük a
templomban lévő urnába. Lehetőség lesz cd vásárlásra is.

Szeretettel várunk mindenkit!

