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HANGVERSENY

HANGVERSENY A KODÁLY KÖZPONTBAN
2013. szeptember 29-én vasárnap este fantasztikus zenei élményben volt
részünk Pécsett, a Kodály Központban. Dr. Udvardy György püspök úr az
egyházmegyében szolgálatot teljesítőket hívta az estre. Decsről húszan
érkeztünk a hangversenyre, melyen a MÁV szimfonikus zenekara és a
Nemzeti Énekkar lépett fel. A
koncerten elhangzott – többek
között – Verdi: Qatro pezzi sacri,
Mascagni:
Parasztbecsület
–
Húsvéti kórus, Puccini: Manon
Lescaut - intermezzo, Boito:
Mefistofele
című
művei.
Vezényelt Michele Santorsolo. E
sorok írójának lelkét Verdi Négy
szent éneke érintette meg, melyet a
rövid szünet után hallhattunk. E mű Verdi egyházzenéjének utolsó remeke.
Méltó befejezése és lezárása e Négy szent ének egy eseményekben,
újításokban gazdag és az első hangtól az utolsói egyre fejlődő, egyre
magasabbra törő zenei pályájának. A négy darab közül kettő, az Ave Maria
és a Laudi alla Vergine Maria 1889-ben, tehát az Otello és a Falstaff között,
a Stabat Mater és a Te Deum pedig négy
évvel a Falstaff premierje után, 1897-ben
készült. A négy mű együttes bemutatóját
még Verdi irányításával tartották meg
1898
áprilisában,
a
párizsi
Nagyoperában.
A négy darab közös stílusjegyeit egy
fogalom alá vonhatjuk: végső leszűrődés.
Verdi mintha visszatérne az oratórium, általában a kíséretes szólóének
kezdeteinek világához, 1600 nagy forradalmához: a darabok egységét a
szellemi tartás biztosítja, a művek egyébként formailag egyes részletek laza
összefűzéséből állnak. Mindent a szöveg indokol, s ebben Verdi addig megy
el, hogy úgyszólván teljesen lemond a szóismétlésről. Dallamvilága a
legegyszerűbb megoldásokat választja, ám ezek a melódiák mindig
hallatlanul kifejezőek: harmóniavilága kissé emlékeztet Lisztére, s csakúgy,
mint Liszt, Verdi is teljesen összeegyeztethetőnek tartja az egyházi
zenestílust és a korban modern eszközöket.
K.L.
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VISSZAPILLANTÓ

Immár harmadik alkalommal került
megrendezésre a Nyitott Templomok
Éjszakája 2013. szeptember 14-én,
szombat este. Sajnos – fogjuk a rossz időre
– a résztvevők száma kevesebb volt, mint
az elmúlt alkalommal. Így is mintegy
ötvenen élvezhettük a hittanos gyerekek
műsorait. Elsőként a decsi roma táncsoport
lépett fel, felkészítőjük Gómány Ernőné
volt. Az együttes 10 éve alakult és nagyon
sok fellépésen vannak már túl és most is
nagy sikert arattak. Ezt követően ifj. Oláh
Péter tubán játszott egyházi énekeket.
Petya a szekszárdi katolikus iskolába jár.
A nézők körében egyöntetű volt a
vélemény: tehetségével és szorgalmával
még sokra viheti.
Szép sárközi
népdalokat hallottunk Szabó Fannitól és
Juszt Vikitől. Mindketten elsőáldozásra
készülnek
és
rendszeresen
járnak
szentmisére is. Harmonika szó is volt az
esten, Szabó Györgyi és nővére Fanni
jóvoltából. Ők egy éve már felléptek
templomunkban a férfikórussal együtt és
szorgalmuknak és a sok gyakorlásnak
köszönhetően igen színvonalas műsort
adtak, melyet a közönség nagy tapssal
jutalmazott. Az est fénypontja ezután
következett: Iváncsits Tamás és barátai
adtak nagyszerű, szíveket megérintő
koncertet. Köszönjük a híveknek az
együttes nevében az adományokat! Az est
befejezéseként pedig szokáshoz híven
agapé várt minden jelenlévőt, melyet
szintén a híveknek köszönünk meg.
Reméljük jövőre jobb idő lesz – ezt nem
tudjuk, - de hogy ismét kinyitjuk a
templomunkat egy éjszakára, az biztos!
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10 éves lett egyházközségünk újságja a LAUDATE
Idézet a 2003 októberében először megjelent Laudate címlapjáról: „Ha egy
újság megjelenik, illik, hogy az első számot a bemutatkozással kezdje. Ezt szeretnénk
megtenni most mi is. Pár héttel ezelőtt született a gondolat, hogy jó lenne egy olyan
egyházközségi újságot létrehozni, melyet mi fiatalok szerkesztünk. Az újság nevét
hamar eldöntöttük: Laudate (vagyis: Dicsérjétek).” A névválasztásnál nem az újság
dicséretére gondoltunk, hanem a teremtő Istenre. Tíz év hosszú idő, elég, ha csak arra
gondolok, hogy Dorka lányunk akkor volt 2 éves… és azóta mi minden történt vele!
Azóta a havonta megjelenő újság sokszor megújult, volt, amikor színesben is
megjelent és kb. két éve nyerte el mai formáját. A technika fejlődésének
következtében az utóbbi hét évben már
interneten is olvasható sokak örömére Decs
Nagyközség honlapján. Aki szívesen
böngészne a régebbi példányok között is, ha időt szán rá -, megteheti a plébánián. A
templomban 30-40 példány fogy el.
Igyekeztünk minden eseményről tudósítani,
beszámolni, ami a decsi egyházközségben
történt. (a História Domus írása így sokkal
könnyebb lett, hisz csak fel kellett lapozni a
korábbi számokat – a szerk.-))) Sokan
megtiszteltek, amikor írásaikkal, riportjaikkal gazdagították a lapot, sajnos közülük
többen már a mennyországból figyelnek bennünket. Amire igazán büszkék vagyunk a
szerkesztéssel kapcsolatban, a folytonosság és kitartás. Tíz éve minden hónap utolsó
vasárnapján kezébe vehette a kedves olvasó az újságot. A technika ördöge viszont
sok bosszúságot okozott, de a nehézségek ellenére tudtuk tartani a hó végi határidőt
(1-2 esettől eltekintve, mint például ez a szám is – a szerk) Reméljük egy-egy írással,
elmélkedéssel vagy fényképpel tudtunk örömteli perceket szerezni az olvasóknak.
Kívánunk még magunknak és mindenkinek, aki a decsi katolikus egyházközség
tagjának vallja magát legalább háromszor ennyi évet jó egészségben, legyen velünk
az Úr!
Befejezésül ismét az első számból idézünk, melyben annak idején időutazásra
hívtuk az olvasókat. A különbség csak annyi, hogy adjunk hozzá 10 évet az
évszámokhoz:
„387 éve a Vatikánban Kopernikusz a saját tanait tévesnek nyilvánította.
220 éve találta ki Friedrich Sertürner a morfiumot. Saját magán próbálta ki,
vesztére.
147 éve az amerikai hadsereg tevéket vásárolt a lovak helyett. A kísérletezés nem vált
be, az állatok szagát nem tudták elviselni.
72 éve elkészítették az első villanyborotvát.
50 éve Kínában megszületett a legnagyobb csecsemő 11,35 kiló súllyal.

11 éve az angol parlament veszélyes ebbé nyilvánította a pitbullt.”
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Templomunkhoz vezető és mellette elhaladó járda felújítása kezdődött el
szeptember végén. Új burkolattal, padokkal és kandeláberekkel ellátott sétány
Mindszenty Józsefről lesz elnevezve. Oltárképünkön láthatjuk az ő alakját,
életéről néhány gondolatot az alábbiakban olvashatnak.
Mindszenty Józsefet 1945. szeptember 8-án XII. Piusz esztergomi érsekké
nevezte ki. Két nap gondolkodási idő után alávetette magát a pápai akaratnak, és
1945. október 7-én Esztergomban beiktatták új hivatalába. 1946. február 21-én
kreálták bíborossá.
A
kommunista
hatalom
súlyos
támadásokat indított az egyházak ellen, amely
támadásokat
Mindszenty
igyekezett
következetesen visszaverni, mígnem 1948.
december 26-án letartóztatták és az Andrássy út
60-ban megkezdték kínzását és kihallgatását.
Pszichotróp szerek hatása alatt minden ellene
felhozott vádat elismert. Legfőbb kínzója Décsi
Gyula volt. Számos jegyzőkönyvet Sulner László
írásszakértő és felesége írt alá, de Mindszenty
sajátkezűnek feltüntetett vallomásait is ők
hamisították. A Budapesti Népbíróság a IX.
254/1949 számon lefolytatott koncepciós perben Mindszentyt életfogytig tartó
fegyházra ítélték (1949. február 8.), de betegsége és a nyugati nyomás miatt később
házi őrizetbe került Püspökszentlászlón, majd Felsőpetényben. Innen szabadult
1956. október 30-án, amikor Pálinkás-Pallavicini Antal őrnagy Rétságra, majd
Budapestre vitte. Az 1956-os forradalom utolsó napjaiban rádióbeszédeket
mondott, budavári rezidenciáján fogadta a külföldi delegációkat, és azonnal
fölmentette hivatalukból a kommunistákkal kollaboráló papokat. 1956. november
4-én a Parlamentből, ahová Tildy Zoltán hívta be, kénytelen volt az amerikai
követségre menekülni, mert Budapestet ellepték a szovjet tankok, és vérbe fojtották
a forradalmat. Mindszenty az egyik kiemelt közellenséggé vált.
1971. szeptember 28-án a Szentszék és a Magyar Népköztársaság
megállapodásának megfelelően - szándéka ellenére, de a pápának fogadott
engedelmesség okán - elhagyta Magyarországot. Amikor VI. Pál pápa találkozott
vele, neki adta mellkeresztjét és gyűrűjét. Mivel látta, hogy ez a megállapodás
személyi szabadságát sérti, saját akaratából – a Szentszék nem akadályozta meg a
döntését – az egyházjogilag a magyar prímások alá tartozó bécsi szemináriumba, a
Pázmáneumba utazott és haláláig ott élt. Ez idő alatt a világ minden magyarlakta
országát felkereste, és meglátogatta híveit.
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KARITÁSZ HÍREK

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

Ferenc pápa: „egyszerűségről, szegénységről kell tanúságot
tennünk.”
Július 28-án, a Rio de Janeiró-i
Ifjúsági Világtalálkozó befejezése
után a brazil TV Globo interjút
készített Ferenc pápával.
A riporter kérdésére az egyszerű
pápai autó és szállás kapcsán
kifejtette: „az egyszerűségről, a
szegénységről
kell
tanúságot
tennünk. Népünk a szegénységet
igényli papjainktól. Jó értelemben véve igényli, nem kéri. A nép sebzettnek
érzi magát, amikor az Istennek szentelt emberek ragaszkodnak a pénzhez.
Ez rossz dolog. Azután nem követendő példa az a pap, aki a legújabb típusú
autóval rendelkezik. Buenos Airesben is mindig azt mondtam a
plébánosoknak: a papoknak szükségük van autóra. A plébánián ezer dolgot
kell elvégezni, szükséges a helyváltoztatás. De legyen egyszerű az autójuk.”
„Az a döntésem, hogy a Szent Márta-házban maradok, azonban rám
vonatkozik, amilyen én vagyok. Nem tudok egyedül élni. Nem élhetek
bezárva. Szükségem van az emberek jelenlétére” – ismertette Ferenc pápa.
A Szent Márta-ház befogadó otthon, ahol negyven püspök és pap él, akik a
Vatikánban dolgoznak. Mintegy 130 szoba van benne, ahol papok,
püspökök, bíborosok és világi hívek laknak. A Szentatya is a menzán
étkezik, a többiekkel együtt, reggel, délben és este. „Mindig más és más
emberekkel találkozunk és ez tetszik nekem. Ezek a fő okai döntésemnek.
Olyan valami, ami belülről jön, amely felvidítja a lelket. A zsinat már
felhívta erre a figyelmet: egyszerűbb, szegényesebb életre van szükség
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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2013. augusztus 1-én került Szekszárdra Porpáczy Attila káplán. A decsi
hívek először szeptember végén találkozhattak vele. A vele készült
riportot az alábbiakban olvashatjuk.
- Kérlek Attila, mondjál magadról
pár szót, amit fontosnak tartasz.
1980 decemberén születtem Veszprémben.
Gyermekkorom Balatonfüredhez köt, majd egy
közeli falucskába; Pécselyre költözött a család.
Így egyszerre van bennem a vidéki
nyugodtságból, közvetlenségből és a természet
szeretetéből, ugyanakkor a városi nyüzsgés sem
idegen tőlem. 2005 kora tavaszán kaptam a
meghívást, egy bensőséges, személyes élmény
volt, mely számomra elég hamar kétséget
kizáróvá tette az Úr akaratát. Onnantól az volt a kérdés, hogy én miként tudok viszonyulni
ehhez az úthoz? Természetesen, mint bármilyen döntést, sokáig kellett érlelnem, de
Istennek nagy türelme van. A szemináriumot 2006-2011 között végeztem, diakónussá
szentelésem után Szajkon és környékén, pappá szentelésemet követően Mohács és
környéke szolgálatára rendelt püspök atya. Papi jelmondatomat az eukarisztikus imából
vettem: „Őáltala, Ővele és Őbenne a Tied…”

- Mit gondolsz, hogy lehet hatékonyabb az evangelizáció a ma
emberének?
Személyre szabott lépéseket kell tenni. Ennek eszközei a kisközösségek, imacsoportok, és
természetesen minden teológiát végzett ember. Csakhogy az első lépés azé a hívőé, aki
tudatosan vállalja a munkát, formálódást, amire „felkéri” a fent említett szereplőket.
Vagyis nem kezdhetjük a tetejéről: hogy „jöjjön el a Szentmisére a templomba”. Hogy abba
a nagy közösségbe be tudjon kapcsolódni, addig számos kérdését kell tisztázni,
megerősíteni őt. Én igyekszek egyszerű, hétköznapi példákkal, nem a fellegekben járva
tanítani, hanem „életszagúan” (nem mindig sikerül). Igyekszek nyitni, és bekapcsolódni az
életükbe, ott, ahol ők tartanak. Provokálom is őket, hogy felfakadjanak a szunnyadó
kérdések-kétségek. De van egy határ. A szabadságát tiszteletben tartom minden embernek,
ezért, ha ő nem nyílik meg, akkor nem rúgom rá az ajtót… Persze ez az én véleményem,
annak is egy vázlatos formája. Holnap tán másképp fogalmaznám meg!

- A Szentíráson kívül milyen könyveket olvasol szívesen?
A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, a Katolikus Egyház Katekizmusa, néhány egyszerűbb
filozófiai füzetecske, de lelkiségi írások (Böjte Csaba, Romano Guardini, Jelenits István,
Jean Vanier, természetesen a szépirodalom, stb.). De az az igazság, hogy ritkán olvasok. Ez
nem jó.

- Sikerült már megszokni az új helyet?
A helyet nem kell igazán szoknom. Mikor már kitakarítottam a szobámat és a saját
megszokott „illatomat” érzem, akkor kényelmesen merek mozogni benne. Az embereket
pedig – mivel mindig változunk – nem lehet egykönnyen megszokni. De igen, itt is
önmagam tudok lenni, vidám a jelenben, kíváncsi a jövőre.

- Köszönöm az interjút!
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Minden hónap első péntekén
istentisztelet van áldoztatással a
decsi idős otthonokban 10 és 16
órakor. A betegeket napközben
keresi fel a diakónus.
Ugyancsak első péntekenként 19
órai kezdettel a Szent Mónika
közösség istentisztelete van a
templomban.
2013. október 19-én, szombaton
Szent Mónikás találkozó lesz
Decsen, amikor a kömlődi és a
dunaföldvári közösségeket látjuk
vendégül. Kérjük a testvéreket,
hogy az agapéhoz járuljanak
hozzá
szendviccsel
és
süteménnyel, mely a Faluházban
lesz.
A
lelkinap
programja
a
következő:
10.00 Szentmise (Petkó Tamás)
10.45 Mit üzen nekem Szt. Mónika az
imádságon keresztül. (Oláhné Hága
Mónika)
12.00-13.00 Ebéd
13.00 Célokról a családban: Mit
szeretnék megvalósítani a
családomban? Hogyan segít Jézus, az
evangéliumon, az imádságon
keresztül?
Tanúságtétel: - egy édesanya (Pappné
Évike) - egy nagymama (Ringeizenné
Erzsike) - egy édesapa (Oláh Péter)
- egy nagypapa (Hága József)
- egy gyermek, akinek 4 éve tértek
meg a szülei (Rohn Edina)
Utána kiscsoportos beszélgetés
15.00 Szentségimádás (Medjugorje)
16.00 Búcsúzás

Hittanra beiratkozott gyerekek
száma:
Decsi Általános Iskola:
1.o. 19 fő
2.o. 8 fő
3.o. 16 fő
4.o. 10 fő
5.o 9 fő
Felső tagozat: 9 fő
Óvoda: 25 fő
Szombati hittanosok: 8 fő
Az
elsőáldozás
feltétele
a
vasárnapi rendszeres szentmisére
járás.
Keresztelés időpontja: 2014.
Nagyszombat
2013. október 23. Nemzeti ünnep.
A megemlékezés 10 órakor
kezdődik a Faluházban, utána
koszorúzás.
Jöjjünk
minél
többen!

REJTÉNY
Mely híres épületet látunk a
képen?

A helyes megfejtők között egy
tábla csokit sorsolunk ki. Erre az
Email cím: kocsisl@tolna.net

