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2013. ADVENT 1. vasárnapján kiállítás megnyitót szervez
egyházközségünk a Faluházban este 17 órakor. Az esten fellép Fülep
Márk fuvolaművész.
Fülep Márk alapfokon Doma Istvánné, majd
Cserfalviné Ferenczi Katalin, középfokon Rácz
János, majd Siklósi Tamás növendékeként végezte
zenei tanulmányait. Országos rajzpályázatot,
népdaléneklési versenyeket nyert. A budapesti
Liszt Ferenc Zeneakadémián Pröhle Henriknél
tanult, ahol 2000-ben Summa Cum Laude
diplomázott. Tanulmányai során végig kísérte az a
vezérelv, miszerint a nagyszerű és méltán világhírű hazai fuvolaművészektől el
lehet sajátítani a fuvolaművészet fortélyait. Ezért kiemelt jelentőségűek a
mesterkurzusok, közel negyvenen tanult: pld. Martin Kofler, Alain Marion, Auréle
Nicolet, Paula Robison, Yossi Arnheim, stb. professzoroknál.
Játékával és munkásságával mindig komoly szakmai elismeréseket váltott ki.
Artisjus-díjat (1998, 2008), háromszor Fischer Annie ösztöndíjat (2004, 2005,
2006) és Lajtha László-díjat (2008) kapott. Temesváron (2002) I. díj és különdíjat
nyert; Budapesten (2003) középdöntős volt. 2004-ben a Magyar Fuvolás Társaság
elnökségi tagnak választotta. A klasszikus fuvolairodalom teljes repertoárjának
megszólaltatása mellett fontosnak tartja a magyar népzene hagyományának
ápolását. Hangszerének lehetőségeit a különböző zenei stílusokban kutatja: a
barokk díszítéstechnika, a modern megfúvási módok, improvizált kadenciák, népi
hangszerek egyaránt foglalkoztatják. Koncertjein gyakran többféle fuvolán játszik,
ő adta hazánkban az első önálló altfuvola estet.
Fontosabb fellépések a teljesség igénye nélkül:
2005 Schubertkirche, Bécs, Ausztria
2006 Tavaszi Fesztivál, Moszkva, Alexandrov, Oroszország
2006 Liszt Ferenc Zeneakadémia
2006 Kassai Filharmonia, Szlovákia
2007 Magyar Kultúra Napja
2007 Matuz 60, Fészek Művészklub,
2007 Róma, Olaszország
2007 Zlatá Koruna, Csehország
2007 Bukarest, Románia
2007 Kodály-turné, India
2008 Újévi koncert, Tihanyi apátság,
2009 Haydn-évforduló, Magyar Rádió,
2009 Szólókoncertek, Kanada
2009 „Népi hangszerek és elektronika”
2009 Bretzfeld, Németország
2010 Prága, Csehország
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Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király
ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam
fennállásának emléknapja. Decsen ökumenikus istentisztelettel
ünnepeltünk, melyet kenyérszentelés követett.
A magyarság és a keresztény hit világának találkozását és
összefonódását a magyar nép egyetlen uralkodó személyéhez
köti; az első magyar királyhoz, az államalapító Szent
Istvánhoz. István a magyar államiság és a kereszténység
alapjait lerakó Géza fejedelem fia, a honfoglalást (896)
vezető Árpád fejedelem ükunokája. Szent István uralkodása
idején augusztus 15-én, Nagyboldog-asszony napján hívta
össze Fehérvárra a királyi tanácsot. Ekkor tartották az un.
törvénynapokat. (Misztikus egybeesés, hogy István éppen
ezen a napon halt meg 1038-ban.) Később Szent László
király hozott döntést az ünnepnappal kapcsolatban: áttették augusztus 20-ra, mert
1083-ban e napon avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári bazilikában.
A történelem során már Nagy Lajos uralkodásától kezdve augusztus 20. egyházi
ünnepként maradt a köztudatban.
2013. augusztus 20-án a Decsért Emlékplakettet Móricz Józsefné
kapta meg. Anikó nemcsak a faluért dolgozott - dolgozik sokat,
hanem
egyházközségünkért
is.
Templomi
szolgálatot,
templomtakarítást, karitász munkát és plébániai hivatali ügyeket is
ellát. Ezúton gratulálunk az elismerésért! A méltatást az alábbiakban
olvashatjuk:
„Móricz Józsefné középiskolai tanulmányai befejezését követően
1973. szeptember 10-én helyezkedett el első és egyetlen munkahelyén a Decs
Nagyközségi Közös Tanácsnál, ahol jelenleg is állományban van, mint Prémium Évek
programban részt vevő köztisztviselő. 1984-ben anyakönyvi szakvizsgát, 1994-ben
közigazgatási alapvizsgát tett, 2005-ben szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézői képesítést szerzett.
A közigazgatásban eltöltött csaknem 40 év alatt az igazgatási munka szinte minden
területén tevékenykedett. 1990-től 2010-ig anyakönyvvezetőként és gyámügyi
ügyintézőként dolgozott, munkáját a precízség, lelkiismeretesség, segítőkészség
jellemezte. Anyakönyvvezetői munkája elismerését tükrözi, hogy még ma is többen
felkérik esküvőjük megtartására.
Mindig tevékenyen részt vett a falu életében, társadalmi munkában részese volt a
tornacsarnok, a Faluház és az Óvoda építésének, a régi Sárközi Lakodalmak
szervezésének és lebonyolításának. Több éve - jelenleg is - a Vöröskereszt Helyi
Szervezetének elnökeként lelkesen szervezi a véradásokat és azok lebonyolításában is
jelentős szerepet vállal.
A településen végzett közel 40 éves tevékenységével, életpályájával elősegítette
nagyközségünk fejlődését, növelte jó hírét, tekintélyét.”
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Tudnivalók a keresztény házasságról
A keresztény házasság szentség, amelyben
Isten erőt ad, hogy a házastársak egymást
szeressék és gyermekeiket Isten akarata szerint
neveljék.
Jegyes oktatás előzi meg a házasságot, mely
Decsen 6 alkalmat jelent. Érintett témák:
házasság a Bibliában, házassági modellek, a
házasság betegségei és válságkorszakai, a
házasság szentsége és szertartása.
Az érvényes házasság lényeges tulajdonságai:
az egység, azaz a kizárólagos hűség; a
felbonthatatlanság; és nyitottság a gyermekáldás vállalására. Bármelyik kizárása
lehetetlenné teszi az érvényes házasság létrejöttét. Az érvényes házasság
feltételezi, hogy a felek önként, szabad elhatározásból kötnek házasságot. A
keresztények Isten előtt érvényes házassága szentség.
A házastársak kötelességei: egymást mindenben segítsék és önzetlenül
szeressék, gyermekeknek életet adva őket Isten akarata szerint neveljék. A
házastársaknak kötelességük együtt élni, egymásról gondoskodni, magukat
egymásnak alávetni.
A házastársi hűség megköveteli, hogy az egy férfi és egy nő - akik egymással
házasságot kötnek -, egymásnak teljesen átadják magukat, kizárva kapcsolatukból
bármely harmadik személyt. Ez a hűség - ami naponta megvalósítandó feladat is
egyben -, megkívánja a teljes emberi odaadást, mind testi, mind szellemi téren. Kell,
hogy a házastársak legyenek egymásnak a legjobb barátai, szellemi és beszélgető
partnerei is.
A házasság felbonthatatlansága - az egy életre vállalt elkötelezett szeretet és az
igazi boldogság elválaszthatatlan egymástól. - A házassági problémák megoldása
nem a válás - ami szabad utat ad az önzésnek -, hanem az őszinte jóra törekvés és
megbocsátás, az egymásért vállalt áldozat és egymás elfogadása.
A felbonthatatlanság alapjai: - a házasság "természete" a teljes személyes
önátadás, ez a feltétele a másikra való ráhagyatkozásomnak; - az adott szó
becsülete, másként szóba sem állnának egymással; - ez az alapja a gyermekáldást
vállaló felelősségnek; - ez az érdeke gyermekeinknek.

5

EGYHÁZADÓ

EGYHÁZADÓ BEFIZETÉS - SZEMÉLYESEN VAGY CSEKKEN

A nyár folyamán Móriczné
Anikóval
számítógépes
nyilvántartást készítettünk a
plébánián
azokról
a
katolikusokról,
akik
az
egyházközségi hozzájárulásukat
rendszeresen fizetik, ill. az utóbbi 10-15 évben kapcsolatba
kerültek egyházközségünkkel, amikor is 1-1 alkalommal fizették
be az egyházadót. Ez év októberében lehetőséget biztosítunk
azoknak, akik már régóta nem fizettek, vagy erre az évre
vonatkozóan elmaradásuk van.
Levelet küldünk, és a borítékban majd csekket is találunk,
benne egy táblázattal az egyházadó mértékéről. Decs, mint
társplébánia Szekszárdhoz tartozunk, ezért a csekket is innen
fogjuk kapni, mert 2013. december 31-én megszűnik a
bankszámlánk a Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezetnél.
A csekken minden esetben tüntessük fel, hogy DECSI
EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁS, hisz a befizetett
összeg a decsi egyházközségnél marad!! Ugyanez vonatkozik
az adományokra is. Mindezt plébános úr javaslatára tesszük, aki a
januári képviselőtestületen beszélt az egyházközségi hozzájárulás
fontosságáról, mert a perselypénz mellett ez az egyedüli anyagi
forrása az egyházközségnek. Ebből tartjuk fenn a templomot és a
plébániát.
Kérjük, amennyiben erre az évre elmaradása van,
októberig, vagy év végéig tegye meg személyesen a plébánián
hivatali időben. Ha ez nem történik meg levélben keressük fel
október 2. felében. Ezt a módszert szeretnénk a következő
években is alkalmazni, tudjuk, hogy Szekszárdon már évek óta
így csinálják.
Köszönünk minden anyagi támogatást, legyen az adomány
vagy egyházközségi hozzájárulás!
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KARITÁSZ HÍREK

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

Augusztus 15-én délben a II. János Pál nevét viselő római
szegénykonyhán az önkormányzat szociális ügyekért felelős képviselője
köszöntötte az intézmény vendégeit és a Caritas központok önkénteseit
megemlékezve, hogy 30 éve nyílt meg a legnagyobb római
szegénykonyha.
A „Van, aki útrakel… és van, aki itt marad”
címet viselő kampány jegyében Mária
mennybevételének
ünnepén,
amely
Olaszország egyik legnagyobb ünnepe a
Caritas 36 központjában még intenzívebb
szolidaritási kezdeményezéseket valósítanak
meg egész augusztus hónapra kiterjedően.
250 önkéntes teljesített szolgálatot augusztus 15-én, az állami és egyházi
ünnepnapon. 1800 tányér ételt osztottak ki, 600 embert fogadtak be
közösségi házaikba az éjszakára, valamint további 400, elsősorban idős
személy tölthette e pihenőnapot a Róma közeli Ostia tengerpartjának egyik
strandján, ahol egyhetes üdüléseket szervez a Caritas az önkormányzat
szociális szolgálatai által segített családoknak.
Az olasz főváros központjában található Colle Oppio dombon működő
szegénykonyha 1983. augusztus 5-én nyílt meg azzal a céllal, hogy ételt
osszon a rászorulóknak és előmozdítsa a személyek méltóságát a befogadás
és a tisztelet jegyében. A 30 év során az intézmény több millió tál ételt
biztosított olasz és külföldi rászorulók ezreinek. Átlagosan 35 önkéntes
teljesít szolgálatot naponta a menzán. II. János Pál 1992-ben, XVI. Benedek
2006-ban látogatott el az intézménybe.
Forrás: Vatikáni Rádió/sv

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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VAK TALÁLKOZÓ

A hazai pálya előny-e?
A 2011-es népszámlálási adatok tükrében kimondható: egyre fontosabb szerepet
kaphatnak a világi lelkipásztori munkatársak a hazai missziós feladatokból. Főként
példaadással és személyes életük felmutatásával tehetik hitelessé munkájukat, amelyet a tömegegyház álomképének hajszolása helyett kreatív kisebbségként tudnak
megvalósítani – hangzott el többek között a lelkipásztori munkatársak IX. országos
találkozóján, melyet idén Vajtán rendeztek meg július 29. és augusztus 4. között.
A hazai pálya előny-e? címmel megrendezett konferenciát kétnapos képzés előzte
meg, a találkozót követően pedig közösségi tervezés és családi programok töltötték
ki a hetet. A szakmai rendezvény délutánján a szalézi oratóriumok és a dél-baranyai tanodák működésébe is belepillanthattak a résztvevők.
Gulyás Péter, a Világi Apostolok Közössége (VAK) egyesület elnöke kiemelte: ezzel a konferenciával is ajtót szeretnének nyitni a világra, ahová a küldetésük szólította valamennyiüket. „Az egyesület neve is rámutat arra, hogy világiak vagyunk,
mint ahogyan az egyház nagyobbik része. Apostolkodásunk lényege, hogy nemcsak hivatásunk, de küldetésünk is van. És végül: aktív tagokból álló közösségként
létezünk, emberi kapcsolatok tartanak össze minket – foglalta össze a VAK lényegét Gulyás Péter, majd hozzátette: – A világnak és az egyháznak azt tudjuk nyújtani, hogy a saját területünkön példaértékű szolgálatot végzünk.” Elmondta továbbá,
hogy az egyesület határozott célja az egyház javának szolgálata. Az elmúlt években
saját feladataikon túl a Szombathelyi, a Debrecen–nyíregyházi, a Váci és az Egri
egyházmegye munkatársai számára tartottak képzéseket az egyházban betölthető
világi tevékenységekről. Már eddig is több kiadvánnyal segítették a pasztorációban
dolgozókat, s a jövőben további tematikus szakmai anyagokat szeretnének megjelentetni.
„Az emberek a feléjük nyúló kezet fogják meg.”
A konferencián a vallásos vidék mítoszáról
Ragadics Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Szociológia Tanszékének tanársegédje, a Pécsi Hittudományi
Főiskola óraadó oktatója beszélt, aki a 2011-es népszámlálás adatainak tükrében hasonlította össze az országos és a kistelepülési vallási viszonyokat. Megállapítása szerint minél kisebb településen él valaki, annál
nagyobb eséllyel kötődik valamely egyházhoz, és arányaiban annál nagyobb a településen a katolikusok jelenléte is.
Forrás: Új Ember 2013. augusztus 25. száma
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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 ZENÉS MŰSORA

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.

