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Mindenszentek és halottak napja:
november 1-2.
Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja. A
4. században mindenszentek ünnepét a pünkösd utáni első vasárnap ülték
meg, és az ortodox keresztény egyház ma is ekkor tartja. A kezdetben az
összes keresztény vértanúra, később "minden tökéletes igazra" emlékező
ünnep a 8. században tevődött át november 1-jére, egy kelta ünnep
időpontjára. Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV. Gergely pápa
engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet, így ettől kezdve a
mindenszentek az egész katolikus kereszténység ünnepe lett.
Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe teszik és virággal
díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya
fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint a
"temetők nagy keresztjénél" ma is elimádkozzák a Mindenszentek Litániáját, és
megáldják az új síremlékeket. Magyarország egyes vidékein harangoztattak a
család halottaiért, máshol ételt ajándékoztak a szegényeknek. Sokan úgy
tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, így a családi
lakomán nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy
eligazodjanak a házban. Egyes falvakban ezen a napon választották meg a
bírót, fogadták fel a cselédeket. Mindenszentek Magyarországon 2000 óta,
ötven év után ismét munkaszüneti nap. Ettől az évtől kezdődően kötelező,
parancsolt ünnep lett egyházunkban mindenszentek napja. (a másik négy:
január 1, január 6. augusztus 15. és december 25.) Templomunkban 9.45-kor
szentmisét tartunk, ezt követően elhunyt szeretteinkre emlékezünk.
A november 2-i halottak napja jóval későbbi eredetű: Szent Odiló clunyi apát
998-ban vezette be emléknapul a Cluny apátság alá tartozó minden
bencésházban. Hamarosan a bencés renden kívül is megülték, és a 14.
század elejétől a katolikus egyház egésze átvette.
A halottakról, elhunyt szeretteinkről való megemlékezés, az értük való
közbenjárás a purgatórium (tisztítóhely) hittételén alapul. Azoknak, akik Isten
kegyelmében hunytak el, de törlesztendő bűn- és büntetésteher van még
lelkükön, Isten színe előtt meg kell tisztulniuk. Lelkileg nagy vigasztalás a
hátramaradottaknak, hogy tehetnek valamit elköltözött szeretteikért imával,
vezekléssel, szentmisével.

A decsi temetőben november 1-én 16 órakor a katolikus és
református egyház lelkipásztorai imádkoznak az elhunytakért.
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VISSZAPILLANTÓ

2013. október 19-én, szombaton lelkinap
volt templomunkban három helység Szent
Mónika
közösségei
számára.
Dunaföldvárról,
Dunakömlődről
és
Decsről több mint 40 édesanya,
nagymama vett részt a nyitószentmisén
melyet Petkó Tamás plébános atya tartott,
a homíliát Fitt Szabolcs akolitus, világi
lelkipásztor mondta. A szentmise után a
decsi közösség vezetője Oláhné Hága
Mónika arról beszélt, hogy mit jelent számára az az imádság, amit ő és a
közösség tagjai naponta elmondanak gyermekeiért és családjukért.
Felelevenítette azt az időszakot is, amikor életében még nem volt jelen Jézus,
majd arról beszélt mennyire megváltozott az élete, mióta rendszeres
templomba járó, Szentírás olvasó. Az ebéd után, - melyet a Faluházban
fogyasztottak el – újabb tanúságtételek következtek egy kisgyermekes
édesanyától (Papné Tóth Éva), egy édesapától (Oláh Péter), egy nagymamától
(Ringeisen Jánosné), egy nagypapától (Hága József), és fiatal lánytól, akinek
szülei nemrég tértek meg. (Rohn Edina). A különböző élettörténetek nagyon
meghatóak voltak, egy kicsit talán magunkra is ismertünk belőlük, vagy
iránymutatást kaptunk, hogy mit kellene másképp csinálnunk ahhoz, hogy
közelebb kerüljünk a mindennapokban Istenhez. Ezután következett a
kiscsoportos beszélgetés, amikor hatosával elfoglalták helyüket az édesanyák
és próbáltak a következő kérdésekre megválaszolni: - mit szeretnék
megvalósítani a családomban? – hogyan segít Jézus az evangéliumon és az
imádságon keresztül? Lelkinapunkat a templomban fejeztük be, ahol Bacsmai
László plébános medjugorjei szentségimádást tartott a résztvevőknek. Jó volt
együtt lenni ezen a napon, a közösségek is közelebb kerültek egymáshoz, és
ami fontosabb: hogy közelebb kerültünk
Istenhez. Hazafelé menet a házi áldás
szavai jutottak eszembe: „hol hit, ott
szeretet, hol szeretet ott béke, hol béke
ott áldás, hol áldás ott Isten, hol Isten
ott szükség nincsen.” Köszönjük
mindenkinek a részvételt, a decsi
édesanyáknak és nagymamáknak a
szíves fogadtatást és vendéglátást.
Találkozunk tavasszal Dunaföldváron.
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„ASSZONYFALVA
a
Duna
szabályozása előtti időben veszély
esetén idegen hadak dúlása elől a
mocsár
által
körülölelt
falu
biztonságos búvóhelyül szolgált az
asszonyoknak,
gyerekeknek.
Templomát, - mely a tanyavilágban
élő emberek számára istentiszteletek
helyéül szolgált – már az 1700-as
évek végén említik leírások, alapjait
és részben falait a ma itt álló
erdészház őrzi.”
(részlet az
emlékmű feliratából)
2013. november 9-én, szombaton délelőtt 10 órakor kerül megáldásra
Törő György fafaragó alkotása, melyet a régi település helyén állít a Gemenci
Erdő és Vadgazdaság Zrt. Asszonyfalva vagy más néven Szomfova az
egyetlen régi magyar falu volt a mai Gemenc területén. A szájhagyomány
szerint az akkori erdő, - nádas és mocsárrengetegben a tatár és törökdúlás
idején az asszonyok, gyerekek
búvóhelye volt. Ennek az 1700-as
évek elejéig lakott falunak a helyén
áll most a régi és az új erdészház. A
régi erdészház, amely Gemenc egyik
legrégebbi épülete, a töltés mellet
áll, a valamikori falu templomának
romjaira építve. Az ünnepségre
szeretettel várnak mindenkit!
Törő György fafaragó, nép iparművész és felesége
tűzzománc alkotásaiból nyílik kiállítás 2013. advent 1.
vasárnapján 17 órakor a Faluházban. A megnyitót mi
katolikusok szervezzük. Ezúton kérjük a hívek segítségét, a
kiállítás-megnyitót követő agapé elkészítéséhez. Az esten
fellép
Fülep Márk
fuvolaművész
és
a
Csillagrózsa
néptáncegyüttes táncosai. Ünnepi beszédet mond Biczó Ernő
polgármester úr, advent ünnepéről Papp Zsolt református

tiszteletes úr
olvashatnak.

beszél.

Részleteket

a következő számban
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Templomunk búcsúnapja: Krisztus Király ünnepe
2013. november 24. az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus Király
ünnepe. Krisztus királyi méltóságának a 20. századig nem volt külön
ünnepe. XIII. Leó pápa (1878-1903) az 1900-as jubileumi év alkalmából a
20. sz. királyának hirdette ki a Megváltót, ezzel előkészítette az ünnepet.
Ezekben az években világszerte mindenütt a legmagasabb hegyek ormán, ill.
magaslatokon kereszteket és Krisztus-szobrokat állítottak föl a Megváltó
emlékezetére, közöttük a híres brazíliai Béke-Krisztus-szobrot az Andok
egyik legmagasabb csúcsán. Az I. világháború után XI. Pius pápa (1922-39)
a niceai zsinat 1600. évfordulóján, 1925-ben szentévet hirdetett, melynek
mottója: „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!” A szentév
végén, rendelte el a pápa a Quas primas
enciklikával Krisztus Király ünnepét. Krisztus
királyi méltóságának ünneplésével a népek,
családok, személyek békéjének urát állította a
hívek elé, hangsúlyozva, hogy Krisztus a
megtestesüléssel és a megváltó halállal
szerezte királyságát a világ üdvösségére. Az
ünnepet a pápa október utolsó vasárnapjára
tette, 1969 óta az utolsó évközi vasárnapon,
november végén üljük.
Ezen a napon a szentmise 10 órakor kezdődik majd és Szép Attila
a pécsi egyházmegye irodaigazgatója tartja. (képünkön) A szentmise után
kerül sor a templomhoz vezető és mellette elhaladó sétány ünnepélyes
megáldására, mely a Mindszenty József nevet kapja. Beszédet mond Biczó
Ernő polgármester úr, közreműködik a decsi asszonykórus.
Mik a teljes búcsú feltétételei?
1. A kegyelem állapotában kell
hozzá lennünk. Ha szükséges
szentségi gyónást kell végezni.
2. szentáldozás, lehetőleg a teljes
búcsú elnyerésének napján
3. a teljes búcsú elnyerésének a
szándéka
4. mentesség minden bűnhöz, még
a bocsánatos bűnökhöz való

ragaszkodástól is
5. imádság a Szentatya szándékára
(Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy)
6. előírt ima vagy cselekmény
elvégzése. Például vagy egy félórás
szentségimádás, vagy egy félórás
Szentírás-olvasás, vagy a keresztút
elimádkozása, vagy egy teljes
rózsafüzér másokkal való

elimádkozása, vagy egy templom
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búcsúünnepén való részvétel.

KARITÁSZ HÍREK

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

Szeptemberben ruhaosztást szerveztünk a templomban 12 család részére. A
szülők és a gyerekek örömmel fogadták az adomány ruhákat. November 910-én Pécsett a karitászközpont 2 napos kommunikációs tréninget szervez
karitásztagoknak. Közösségünkből ketten jelezték részvételi szándékukat.
Következő megbeszélésünk november 14-én, csütörtök este 6 órakor
lesz a plébánián.
Az ENSZ közgyűlése 1992 decemberében A SZEGÉNYSÉG ELLENI
KÜZDELEM VILÁGNAPJÁvá nyilvánította október 17. napját. A közgyűlés
felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy szenteljék ezt a napot a szegénység
elleni küzdelemmel kapcsolatos konkrét tevékenységek bemutatásának. Az
ENSZ közgyűlése a kormányközi és civil szervezetek figyelmét arra irányította,
hogy nyújtsanak segítséget a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos
tevékenységek megszervezéséhez a nemzeti kormányoknak.

Ady Endre: Szegények karácsonya
(részlet)
Szegényes, kicsi szoba. Az ablakok papírral vannak beragasztva, a kis
pléhkályhában régen kiégett az utolsó hasáb fa. A családfő az asztalnál ül,
könyökére támasztva a fejét… Gondolkozik. Vajon mire gondol – abéke
ünnepén? – Mit eszünk holnap! – tör ki a sóhajtás kebléből. … Holnap… s
azután! Íme az egyik karácsony. Ez most a jelen… Mintha megváltozott
volna a természet rendje, napfényes idő, tavaszi lég, s csak az éneklő
madárnak danája hiányzik, hogy valóban elhitesse velünk a tavaszt. Ünnepel
az egész világ – a szegény ember is. És a szegény ember öröme, békéje
kétszeres. A télnek, fagynak nyoma sincs, és a hideg, a kegyetlen hideg nem
emésztette fel még utolsó filléreit. Még egy kis karácsonyfára is telik, s az
apróság ujjong, örült a kriszkindlinek, amely gondoskodik a szegény
gyerekekről is. Karácsony van… A szegények karácsonya!…

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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BOLDOGGÁ AVATÁS

2013. október 19-én Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren a
boldogok sorába iktatták Sándor István vértanú szalézi testvért. A
szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be, a boldoggá avatási dekrétumot
Angelo Amato bíboros, a Szentatya követe olvasta fel. Sándor István
vértanúságának példája felidézi: a vértanúk üldözőikért is imádkoznak.
Boldoggá avatásakor őszintén és tiszteltettel tekintünk a múltba, mely a
kiengesztelődés és lelki megújulás lehetőségét nyújtja – fogalmazott
szentbeszédében Erdő Péter bíboros.

Tiszteljük benne azt a kiváló munkást, aki a munka szeretetére tudott
tanítani. Gépies és elidegenedett világunkban különösen aktuális Sándor
István életének az az üzenete, hogy egyéni és közösségi boldogulásunk útja
a jól végzett munka – hangsúlyozta a bíboros. Megrendülten állunk a
koncepciós per áldozata előtt, akit hamis vádak alapján megkínoztak, halálra
ítéltek és kivégeztek. Sándor István vértanúságának példája felidézi a

koncepciós perek egész szomorú korszakát – fogalmazott Erdő Péter, majd
hozzáfűzte: ebben a visszaemlékezésben őszintén és tisztelettel tekintünk a
múltba, ez a keresztény számára a megbocsátás, kiengesztelődés, lelki
megújulás alkalma.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

templomban.
2013.
OKTÓBER
29-ÉN,
KEDDEN 17.30-tól Porpáczy
Attila káplán atya gyóntat a
templomban. A gyónásra a
feliratkozások
megtörténtek.
Alatta rózsafűzért imádkozunk.
Ezt követően 18.30-tól bibliaórát
tart a plébánián.

Minden hónap első péntekén
istentisztelet van áldoztatással a
decsi idős otthonokban 10 és 16
órakor. A betegeket napközben
keresi fel a diakónus.
Ugyancsak első pénteken 19 órai
kezdettel a Szent Mónika
közösség istentisztelete van a

3.-os hittanosok
takarítás a templom előtt
November 9-én, szombat délután
16.30-tól istentisztelet lesz a
templomban, melyre várjuk a
„Szülők
a
gyerekekért”
alapítvány tagjait és a híveket is.
Az istentiszteleten tours-i Szent
Mártonra emlékezünk.

- Hogyan imádkozik veletek
édesanyátok esténként, kicsi
gyermekeim? - kérdezi az apáca
néni a hittanos nebulókat.
Zsoltika jelentkezik:
- Szemét az égre emeli,
felsóhajt, és ezt mondja : "Hála
Istennek, hogy ezt az ördögöt
végre az ágyba raktam!"
Hajnali kettőkor verik az öreg
székely ablakát:
- Ki az? - kérdezi álmosan az
öreg.
- Én vagyok az, Áron, a
szomszéd legény! Van
magának tintája?

- Nincsen! - feleli az öreg.
Fél óra múlva megint veri
valaki az ablakot:
- Ki az megint?- kérdi az öreg.
- Én vagyok az, Áron, a
szomszédlegény! Hoztam
magának tintát!

